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جلسه نخست :

درآمدی بر عصر خالفت امام حسن

علیه السالم

اهداف:

 .1تبیین راهبرد و هدف اصلی درس
گذری بر خالفت امام علی

علیه السالم

 .2عصر خالفت امام حسن

تاریخ اهل بیت
اهل بیت

علیهم السالالم

علیهم السالم

علیه السالم

و ویژگیهای آن

در واقع بیان تبار و شناسنامه مکتب مقدس تشیع است چه آن که مکتالب تشالیع مکتالب

بوده و شیعه بینام و پیروی از اهل بیت

علیهم السالم

هویتی ندارد.

راهبرد درس:

بررسى حوادث مهم زندگى امام حسن امام حسین و امام سجاد

علیهم السالم

اهداف اصلی:

بررسی اوضاع سیاسى و اجتماعى این دوره
تبیین وضعیت شیعه در اين دوره:

در بررسی اوضاع سیاسی اجتماعی هر دوره باید حداقل اوضاع یک دهه پیش از آن را مورد مالحظه قالرار داد اگالر
به سال  03هجری قمری گذری داشته باشیم به فرهنگ سازی که در دوران عثمان بن عفان شکل می گرفت دست
خواهیم یافت.
عثمان که خود از بنی امیه بود از محرم سال  22ه ق تا اواخر سالال  03ه ق انالدکی کمتالر از  12سالال زمالام امالور
مسلمین را در اختیار داشت برخی از دستاوردهای حکومت او از این فرار است.
)1آزاد گذاشتن هر دو شاخه مروانی وسفیانی بنی امیه در سرنوشت جامعه اسالمی.
)2تبعیض در بخشش های بیت المال
)0ایجاد اختناق و تبعید منادیان عدالت همچون صحابی سرفراز پیامبر (ص) ابوذر غفاری

رضوان اهلل علیه

) 2گرفتن جزیه مضاعف از نصاری و جزیه کمتر به عنوان ضریبه از نو مسلمانان که (انّ الجزیة بمنزلة الضریبه علی
العبد فال یسقط اسالمُ العبد ضریبتَه و لکن عمر بن عبدالعزیز شذ عن هذه السیاسه و اسقطها عنهم ....تاریخ تمدن
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اسالمی 270/1
)3تغییر رویکرد جهاد از نجات انسانها به کشورگشائی و جلب غنیمت یا سرگرم کردن جامعه
خالدبن ولید در تشجیع سپاهیان برای رفتن به افریقیه می گفت:اال ترون الی الطعام کرفغ التراب و باهلل لو لم یلزمنالا
الجهاد فی اهلل و الدعاء الی اهلل عزوجل و لم یکن اال المعاش لکان الرأی ان نقارع علی هذا الریف حتی نکون اولالی
به و نولی الجوع و االقالل من تولی ممن اثاقل عما انتم علیه..
کتاب العراق فی العصر االموی ص  11تاریخ طبری 070/0
عبداهلل بن عامر در مقام مشورت دهی به عثمان در غلبه بر معترضین گفت :رأیی لالک یالا امیرالمالممنین ان تالرمرهم
بجهاد یشغلهم عنک و ان تجمرهم فی المغازی حتی یذلوا لک فالیکون همة احدهم الّا نفسه ...تاریخ طبری 070/0
در چنین اوضاعی در اواخر سال  03مردم شورش کردند و عثمان را از پای در آوردند و از دفن پیکر او در بقیع ممانعت
کردند و مروان جنازه او را در زمینی کنار بقیع به نام حُش کوکب دفن کرد.
مردم پس از کشته شدن عثمان سراغ علی علیه السالم آمدند و با اصرار از ایشان نسبت به پذیرفتن حاکمیت مساللمانان
درخواست داشتند که در نهایت ایشان پذیرفتند.در عین حال برخی از خواص وابسته به حکومت عثمالان از جملاله
مروان بن حکم و سعدبن ابی وقاص و عبداهلل بن عمر بیعت نکردند.کامل89/0
ولی فرهنگ جامعه طی  23سال حاکمیت خلفای ثالث دستخوش تغییراتی شده بود.
عصر امام علی

علیه السالم

عصر تثبیت احیای اسالم ناب تشیع

پیش از پرداختن به این دوران الزم است یک نکته مهم و اساسی مورد توجه قرار گیرد و آن این که تفکالر شالیعی
در واقع زنده نگهداشتن تفکر نبوی است؛ از این رو نمیتوان دوران خاصی را دوران بنیانگذاری شیعه نامیالد بلکاله
بعثت پیامبر صلی اهلل علیه و آله و تفکر شیعی چیزی جدا از یکدیگر نیست از این رو تعبیر برخی از عصر امام علالی

علیاله

السالم به عصر بنیانگذاری و ترسیس شیعه عبارتی نارواست بلکه در خصوص این دوران میتالوان گفالت ایالن عصالر
عصر تثبیت شیعه و تشیع میباشد.

دوران پس از پیامبر

پس از پیامبر

صلی اهلل علیه و آله

صلی اهلل علیه و آلاله

اسالم نبوی از مسیر اصلی خود منحرف شد و حاکمان غاصب وضعیتی را باله وجالود

آورند که پرداختن به آن مجالی دیگر میطلبد اما با سپری شدن این دوران خالفت ظاهری امام علی
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علیه السالالم

و باز

گشت حق به جای خود فرصت احیای اجتماعی اسالم نبوی ایجاد گردید و امام کوشید تالا اسالالم را کاله از مسالیر
اصلی خود خارج شده بود به جای خود بازگرداند و این مسیر انحرافی را اصالح نماید و شیعه یا به عبارتی دیگالر
استمرار اسالم نبوی نمود اجتماعی یافت؛ اما جریان انحرافی از مقابله با امام و اسالم اصیل باز نایستاد بلکه جریان-
های مخالف با امام منسجم شد و از این رو میتوان مهم ترین ویژگی عصر امامالت ایشالان را ظهالور جریالانهالای
مخالف نامید.

دستاوردهای عصر خالفت حضرت امیر

علیه السالم

)1عدالت در پرداخت های بیت المال به افراد
در دوره قبل از عثمان مالک سابقه ارزشی افراد در اسالم بود ولی در دوره عثمان توجه به فامیل و طایفه مقدم شد.
)2مقابله با زیاده خواهی های طلحه و زبیر و نبرد با توطئه ناکثین و همراهی عایشاله در جنالگ جمالل در جمالادی
الثانی سال 03که  10هزار نفراز ناکثین و  3هزار نفر از یاران امام کشته شدند.
 )0ایجاد مقر حکومت در کوفه جهت دسترسی بهتر در مقابله با توطئه های معاویه
)2مقابله با توطئه ها و فتنه سازی معاویه و قاسطین در نبرد صفین وشهادت عمار بن یاسر در شوال سال  03ه ق
 )3جلوگیری از برخی بدعتها که در دوره های قبل ایجاد شده از جمله صالةتراویح در ماه رمضان که در زمان عمر
ایجاد شد و عمر اعالم کرد بدعة و نعم البدعة
)3مقابله با توطئه خوارج و مارقین در نبرد نهروان در سال  07ه ق
 )7اعزام فرماندارانی به مناطق مختلف کشور اسالمی و نظارت بر عملکرد آنها
با به قدر ت رسیدن شیعه از نظر حکومتی مخالفان در قالب سه حزب پرتالش برای حذف قدرت شیعه دسالت باله
کار شدند؛ البته ریشههای شکلگیری این سه حزب به عصر پیامبر ال صلوات اهلل علیه و آله ال باز میگردد و شکل-
گیری آنها از همان زمان آغاز شده بود.
توضیح آن که مخالفان پیامبر ال صلوات اهلل علیه و آله ال که با فراگیر شدن اسالالم تالوان مخالفالت را از دسالت داده
بودند و به ظاهر به موافقان تبدیل شده بودند با بیان ویژگیهای الهی حضرت امیر ال صاللوات اهلل علیاله ال توسالط
پیامبر ال صلوات اهلل علیه و آله ال اطمینان حاصل کرده بودند که تنها کسی که ایالن خالط سالیر را اداماله مالیدهالد آن
حضرت است و از این رو خود را برای مقابله با ایشان و دوران پس از پیامبر ال صلوات اهلل علیه و آله ال آماده مالی-
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کردند .مستندات تاریخی ممید این نکته است که پیامبر ال صلوات اهلل علیه و آله ال از وجود این جریانها آگاه بودند
و اقدامات پیشگیرانهای برای مقابله با آنها و تضعیفشان انجام داده بودند.
پس از پیامبر این احزاب با به دست آوردن قدرت و ثروت تالش زیادی برای تحکیم پایالههالای قالدرت خالود و و
انحراف اسالم اصیل انجام دادند اما همسوی حاکمان پیشین در بسیاری از جریالانهالا ایشالان را از ظهالور و بالروز
مشخص بینیاز کرده بود اما با خالفت حضرت امیر و آغاز اقدامات اصالحگرایانه آن حضرت و جدی شدن خطالر
تثبیت خط سیر اسالم نبوی آنان پا به عرصه مبارزه میدانی و فاصله گرفتن از پردهپوشی نمودنالد .ایالن ساله حالزب
عبارتاند از:
طلحه و زبیر هم قطاران خانم عایشه
فرقه عثمانیه(ال اُمیه)
خوارج
در این عصر کوفه به یک پایگاه نظامی وسیاسی قدرتمند تبدیل میشود و به طور طبیعالی شالیعیان کوفاله باله رشالد
سیاسی و اعتقادی دست مییازند؛ با قدرت گرفتن جریان تشیع علوی نگرانیهای مخالفان افزایش مییابالد و آنهالا
وارد عرصه مبارزه میدانی با آن حضرت میشوند به گونه ای که زمینه بسیاری از قیامها از اینجا آغاز می شود و به
شکل گیری فرقه های عثمانیه خوارج طرفداران خانم عایشه و همچنین بیطرفان و بیتفاوتها (از قبیل سعدبن
ابی وقاص عبد اهلل بن عمر محمد بن مسلمه ابوموسی اشعری ابوسعید خدری و )...میانجامالد .ایالن ظهالور و
بروز و حتی ظهور بیطرفان خود زمینه بسیاری از مشکالت و نابسامانیها را برای اهل بیت علیهم السالم فالراهم مالی-
نماید که پیامدهای شوم آن در عصر دیگر امامان جلوه بیشتری دارد و اگر چه همین جریانها سرانجام خالفت امام
را با شهادت آن حضرت به زعم خود به پایان میرساند.
عصر امام حسن علیه السالم عصر آزمون سخت شیعه برای ماندن (رمضان سال  44ه ق تا صفر سال 54ه ق)

با خالفت امام حسن علیه السالم و تحت ترثیر انگیخته شدن احساسات عمومی ناشی از شهادت حضرت امیالر قالوت
وقدرتی در شیعیان شکل میگیرد که امید به مقابله مستقیم با معاویه را به وجود میآورد اما متاسفانه با دسیسههای
معاویه (که حدود بیست سال حاکم بود) موجب فریب مجدد مردم عراق میشود و عهد شکنی غالب مردمالان آن
عصر تحوالت میدانی امام را و شیعیان در موقعیتی بسیار سخت قرار میدهالد آن گوناله کاله حفالن جالان شالیعیان
راستین و حفن خط سیر اسالم اصیل اولویت مییابد
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وضع حاکم بر جامعه آن روز آن قدر شکننده بود که امام مجتبی علیه السالم نتوانستند پیکر پاک شهید عدالت امام علی
علیه السالم را آشکارا تشییع کنند و در محل آشکاری دفن کنند و این مخفی بودن قبر آن حضالرت ده هالا سالال طالول
کشید.
معاویه عموزادگان آن حضرت را تطمیع و ازآن حضرت جدا کرد وی بخشنامه ای به فرماندارانش نوشت که  :امالا
بعد فالحمدهلل الذی کفاکم ممنة عدوکم و قتلة خلیفتکم انّ اهلل بلطفه اتاح لعلی بن ابیطالب رجال من عبالاده فاغتالاله
فقتلالاله فتالالرک اصالالحابه متفالالرقین مختلفالالین و قالالد جاءتنالالا کتالالب اشالالرافهم و قالالادتهم یلتمسالالون االمالالان النفسالالهم و
عشائرهم فاقبلوا الیّ حین یرتیکم کتابی هذا بجهدکم و جندکم و حسن عدتکم فقد اصبحتم بحمداهلل الثالار و بلغالتم
االمل اهلک اهلل اهل البغی و العدوان ..
مقاتل الطالبین ص 09و08
معاویه هر روز توطئه جدیدی به کار می گرفت در گوشه و کنار کشور اسالمی نا امنی و تضییقی بالرای شالیعیان و
پیروان امام مجتبی علیه السالم ایجاد می کرد.
سب و دشنام به علی علیه السالم را به خطبه های جمعه افزود و دشمنان اهل بیت از جمله مغیرةبن شعبه را فرمانداری
کوفه گمارد.
و از این رو در ظاهر امام را در موقعیتی قرار می دهد کاله بالا معاویاله قالراردادی منعقالد کالرده و در ازای واگالذاری
حکومت او را متعهد میسازد که از آزار و کشتار شیعیان دست بردارد تعهدی که خلیفه نیرنگباز عرب هرگز به آن
پایبند نمیماند.
باید توجه ویژه نمود که این عصر و ویژگیهای آن امام را در موقعیتی قرار میدهد که به جالرأت مالیتالوان گفالت
دستاورد اقدامات امام در آن عصر استمرار یافتن حیات تشیع راستن علیرغم تمالام موانالع و مشالکالت اسالت و بالا
وجود تمام تنگناها مخالفان هرگز موفق به خاموش کردن چراغ والیت نمیشوند.
ويژگیهای عصر امام حسن

علیه السالم

واژه شیعه در ادبیات یاران و مخالفان حضرت رایج می شود
عثمانیه وخوارج قدرت میگیرند

فرقه مرجئه (که معتقد به کفایت ایمان و تبرئه مرتکبان به گناه کبیره) است ظهور میکند.
بروز فرقه مرجئه را شاید بتوان مهمترین اقدا م امویان برای انحراف اسالم راستین نامید تالشالی کاله بالا توجاله باله
مبارزه ثمربخش امام هرگز به فرجام نرسیده و عقیم میماند.
مرجئه تالش سازمان یافته امویان برای بازگشت قانونمند انحراف به پیکره اسالم بالود؛ باله دیگالر بیالان اعتقالاد باله
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کفایت ایمان و تبرئه کسانی که مرتکب گناهان کبیره میشدند پایانی بر تمامی تالشهای پیامبر صلی اهلل علیه و آلاله بالرای
اصالح جامعه بشری بود؛ چرا که نخست ارتکاب به معاصی را به شکل اعتقادی حالل میانگاشت؛ عامالن به آن را
از کیفر مصون می نمود چرا که اعتقاد داشت قضاوت در مورد عاصیان تنها در حیطه خداوندی است و نباید چنالین
افرادی مواخذه و مجازات شوند و حتی نباید علیه آنها اقدامی انجام شود و این چیزی نبود جز بازگشت باله عصالر
جاهلیت .دقت در خطر جدی این فرقه برای اسالم اهمیت مبارزه امام حسن علیه السالالم با این فرقه را بیشالتر نمایالان
میسازد.
عصر امام حسن علیه السالالم با شهادت آن بزرگوار به دست همسرش به پایان میرسد و عصری دیگر آغالاز مالیشالود
عصری که شاید تحوالت رخ داده در آن نقش بسیار پررنگتری در اذهان ایجاد کرده است.
پرسشها

 .1ویژگی عصر خالفت امام علی علیه السالم را به اختصار توضیح دهید؟
 .2احزاب سیاسی معاندی که در زمان امام علی علیه السالم بروز یافت را نام ببرید.
 .3سه رویداد مهم دوران امام حسن علیه السالم کدام است؟
 .4ویژگی مشترک دوران امامت امام علی و امام حسن علیهما السالم را بیان کنید.
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جلسه دوم :
عصر واليت امام حسین

علیه السالم

اهداف:
.1عصر والیت امام حسین ال صلوات اهلل علیه ال و ویژگی های آن(از رمضان سال  33تا محرم سال ) 31
صلی اهلل علیه وآله

عصر امام حسین علیه السالم احیای تشیع یا اسالم محمدی

بسترسازی قیام عاشورا از زمان معاویه شروع شد چنان که آن حضرت آشکارا به معاویه اعتراض میکرد وهیچگالاه
نسبت به بیعت با یزید که ازجانب معاویه دنبال می شد پاسخ نداد همچنین در منا صحابه را جمالع کالرده و بالرای
آنان به ایراد سخنرانی روشنگرانه پرداخت اما مجموعه اقدامات آن حضرت در زمان معاویه ضمن روشنگری دارای
برجستگی و بازتاب عمومی نیست.
برخی از مسائل جهبه علوی و اردوگاه اموی در اين مقطع عبارتند از:

الف) اوضاع سیاسی فکری جبهه علوی
پشیمانی جمعی از عدم یاری امام مجتبی

علیه السالم

از روی گردانی مردم نسبت به یاری امام مجتبی

علیه السالم

و مجبور شالدن آن حضالرت باله صاللح بالا معاویاله خیلالی

نگذشته بود که مردم با نگاه به جنایات معاویه از عملکرد خویش پشیمان شدند.
این پشیمانی از گذشته و توجه به امامان بود که پس از مرگ معاویه یاران وفاداری را بر امام حسین علیاله السالالم رقالم
زد.
.2

در تنگنای مالی قرارگرفتن مردم مدینه و عراق و محروم از درامدهای بیت المال

کان و الیه (معاویه) المغیرة بن شعبه یحبس العطا ء واالرزاق عن اهالل الکوفاله  ...العقدالفریالد -238/2حیالاة االمالام
الحسین علیه السالم 123/2
.0قتل و محدودیت پیروان اهلبیت
امام باقر علیه السالم پیرامون ظلم بنی امیه فرمود :وکان عِظَمُ ذلک و کِبَرُهُ زمن معاویه بعد موت الحسن «علیه السالم» فقُتلت
شیعتُنا بکل بلدة وقُطِّعت االیدی واالرجل علی الظنّة و کان من یُذکر بحبّنا و االنقطاع الینالا سُالجن او نُهالب مالُاله او
هدمت داره ثم لم یزل البالء یشتدُّ و یزداد الی زمان عبیداهلل بن زیالاد قاتالل الحسالین«علیاله السالالم» ...
البالغه ابن ابی الحدید  13/0و طبقات الکبری ابن سعد 83/3
04

شالرح نهالج

ب) اوضاع سیاسی اجتماعی اردوگاه معاویه
.1

بهرمندی هواداران حکومت از ثروتهای فراوان

وَهَبَ معاویه خراج مصر لعمروبن العاص و جعله طعمة له مادام حیا
حیاة االمام الحسینعلیه السالم 127/2
.2

شکار یاران امامان و خریدن آنان با پرداختهای بی حساب و گفت:

و اهلل ألستمیلنَّ باالموال ثقات علی والُ قسِمَنَّ فیهم االموال حتی تغلب دنیای آخرته ...
وقعة الصفین نصربن مزاحم 283و شرح نهج البالغه 280/2
از این کمک ها عباس بن عبدالمطلب و عبداهلل بن جعفر بهرمند می شدند.
.0

دامن زدن به شکاف های اجتماعی جهت سرگرم ساختن مردم

در باره معاویه نقل شده که  :کان الیطیق ان یری رجلین ذوی خطر علی وفاق و کالان التنالافس الفطالری بالین ذوی
االخطار مما یعینه االیقاع بهم حیاة االمام الحسین علیه السالم 103/2
 .2بی حرمتی به نام پیامبر صلی اهلل علیه واله و اهلبیت
در چهل جمعه از بردن نام پیامبر صلی اهلل علیه و الاله پرهیز کرد که برخی از یارانش از وی پرسیدند گفالت :الیمنعنالی عالنذکره الّا ان تشمخ رجال بآتافها ...حیاةاالمام الحسین علیه السالم  131/2به نقل از النصائح الکافیه ص 87
 جعل اخبار از زبان پیامبر ص توسط ابی هریره الدوسی و سمُرةبن جندب و عمروبن عاص و مغیرةبن شعبه کالهصدها حدیث جعل کردن علیه اهلبیت و در مدح بنی امیه از جمله ابو جعفر اسکافی نقل می کند معاویه چهار صد
هزار درهم به سمُره داد تا روایتی جعل کند که ایه وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ یُعْجِبُکَ قَوْلُهُ فِی الْحَیاةِ الدُّنْیا وَ یُشْهِدُ اللَّالهَ عَلالى
ما فی قَلْبِهِ وَ هُوَ أَلَدُّ الْخِصامِ (232بقره) در مورد علی علیه السالم و ایه وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ یَشْری نَفْسَهُ ابْتِغاءَ مَرْضاتِ اللَّالهِ
وَ اللَّهُ رَؤُفٌ بِالْعِبادِ (237بقره) درمورد ابن ملجم نازل شده و او پذیرفت.
 .3بخشنامه سراسری نسبت به سب علی علیه السالم کرد و در خطبه ای برای مردم شام گفت :پیامبر به من فرمود :انّک
ستلی الخالفة من بعدی فاختر االرض المقدسة (الشام) فانّ فیها االبدال و قد اخترتکم فالعنوا ابا التراب حیاةاالمام
الحسین ع  133/2و شرح نهج البالغه 031/0
و در صحیح مسلم نقل شده  :فقد روى مسلم عن بکیر بن مسمار عن عامر بن سعد بن أبی وقّاص عن أبیه قالال:
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أمر معاویة بن أبی سفیان سعداً فقال :ما منعک أن تسبّ أبا تراب؟ فقال :أمّا ما ذکرت ثالثاً قالهنّ له رسول اللَّه صلى
اهلل علیه (وآله)و سلم فلن أسبّه ألن تکون لی واحدة منهنّ أحبُّ إلیَّ من حُمر النِّعم؛
سمعت رسول اللَّه صلى اهلل علیه (وآله) و سلم یقول له :خَلَّفَه فی بعض مغازیه فقال له علیّ :یارسول اللَّه خلّفتنالی
مع النساء والصبیان؟ فقال له رسول اللَّه صلى اهلل علیه (وآله) و سلم :أما ترضى أن تکون منّی بمنزلة هارون من موسى إلّا أنّاله
ال نبیّ بعدی.
وسمعته یقول یوم خیبر :ألُعطینّ الرایة رجلًا یحبُّ اللَّهَ ورسولَه ویحبُّه اللَّهُ ورسولُه قال :فتطاولنا لها فقال :ادعوا لی
علیّاً فرُتی به أرمد فبصق فی عینه ودفع الرایة إلیه ففتح اللَّه علیه
ولمّا نزلت هذه اآلیة« :فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَکُمْ »...دعا رسول اللَّه صلى اهلل علیه (وآله) و ساللم علیّالاً وفاطمالة
وحسناً وحسیناً فقال ..« :اللّهُمَّ همالء أهلی ) .»...صحیح مسلم 123 /7 :ط القاهرة
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جلسه سوم :
عصر واليت امام حسین وامام سجاد

علیهما السالم

اهداف:
 .1عصر والیت امام حسین علیه السالم و ویژگی های آن (از رمضان سال  33تا محرم سال ) 31
عصر امام حسین علیه السالم احیای تشیع یا اسالم محمدی

صلی اهلل علیه وآله

حاکم شدن يزيد بن معاويه

با به قدرت رسیدن یزید شرایط تغییر می کند چرا که یزید سه اقدام اساسی انجام می دهد که شرایط رویارویی معصالوم
با حاکم نابحق زمان خویش را تغییر می دهد؛ این سه اقدام عبارت است از:
.1

تظاهر علنی او به فاصله گرفتن از آیین اسالم

معاویه تالش داشت اسالم را از مسیر اصلی خود منحرف کند از این رو در ظاهر ظالواهر اسالالم را حفالن کالرده و
سعی در استحاله و بدیل ساختن برای آن داشت اما یزید آشکارا عدم پایبندی خالود را باله اسالالم باله نمالایش مالی
گذاشت و حتی اهتمامی به حفن ظاهر هم نداشت.
.2

ارتکاب و ترویج آشکارای فساد توسط او و عمال حکومتی

فساد معاویه و اطرافیان او همواره پنهان و به دور از چشم عموم مردم و افکار عمومی بود و بلکه تالالش مالی کالرد
ظاهری آراسته از خود به نمایش بگذارد اما یزید آشکارا فسق و فجور خود را نشان می داد و از نظالاره عمالوم بالر
خود ابایی نداشت.
.0

تالش برای گرفتن بیعت از امام

معاویه اگر چه برای به حکومت رساندن یزید کوشش بسیاری انجام داد اما هیچ گاه به دنبال گرفتن بیعالت از امالام
حسن یا امام حسین

علیهماالسالم

برای یزید نبود اما یزید گمان می کرد که استحکام حکومتش این قدرت را باله او داده

است که امام معصوم علیه السالم را وادار به بیعت و اطاعت از خود کند.
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ويژگی عصر امام حسین

علیه السالم

یزید امام را بر سر دو راهی قرار داد؛ نخست آن که با او بیعت کند و به اطاعت او درآید و باله عبالارت صالریح تالر
بندگی و بردگی او را بپزیرد و دوم آن که بدون آن شهادت را بپذیرید از این روست که قیام عاشورا شکل می گیرد
که این قیام خود بستر قیام های بعدی را فراهم آورد و اسالم محمدی را دیگر بار احیا کرد .تالش  23ساله معاویه
برای تحکیم پایه های حکومت امویان با سبک سری یزید بر باد رفت و خالفتی که معاویه گمان می کرد قالرن هالا
پس از او بماند به فاصله ای نه چندان بلند از میان برچیده شد و این ثمره قیام عاشورا بود.
عاشورا با تمام ابعاد بازتاب ها و دستاوردهای آن رخ می دهد و دوران امام حسین ال صلوات اهلل علیه ال با شهادت
مظلومانه و جانگذار آن حضرت و یارانش به پایان می رسد.
 .2عصر والیت امام سجاد علیه السالم و ویژگی های آن( از محرم سال  31تا محرم سال  82یا ) 83
عصر امام علی بن حسین علیهما السالم دوره تبیین اجمالی اعتقادات تشیع وتثبیت شیعیان
پیش از پرداختن به این عصر دقت نظر مجدد به این نکته اساسی الزامی است که توجه به شرایط زمالانی و مکالانی
هر امام معصوم ارزش و اصالت اقدامات ایشان را بر امت بیشتر روشن می نمایاند؛ اگرچه این درس در مقالام بیالان
آن نیست.
نخست الزم است حاکمان غاصب و ظالم هم عصر با امام سالجاد

علیاله السالالم

شالناخته شالود حکمرانالان معاصالر آن

حضرت عبارت اند از:
یزید ( از رجب سال 33تا ربیع االول سال  ) 32و همزمان عبداهلل بن زبیر در مکه و مدیناله تساللط داشالت -31(.
)70
معاویه فرزند یزید (سه ماه)
مروان بن حکم (سه ماه )
عبدالملک بن مروان ()93-33
ولید بن عبدالملک ()83-93
عصر امام سجاد علیه السالالم عصر مواجهه با حاکمان غاصب و پرشماری است که بی مبالغه آن باله آن شالرایط را بالر
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امام تنگ گرفته و سخت می کنند .این حاکمان لحظه به لحظه در صدد قرار دادن امام در شرایطی سخت بودند کاله
امام را از انجام وظایف الهی خود بازدارند؛ موقعیت امام در این عصر منحصر به فرد است و شاید نتوان مانندی در
میان دیگر اهل بیت برای عصر آن حضرت جستجو کرد .امام در این عصر با وجود تمالام موانالع باله بهتالرین وجاله
ممکن به وظایف خود عمل نموده و شیوه ای را پیش می گیرند که ندای امام را در این فضای خفقان بلنالد و رسالا
در فضا طنین انداز می کند و این شیوه همان بهره گیری از راهکار دعاست؛ و اگر چه اقدامات ایشان تنها باله ایالن
شیوه خالصه نمی شود اما این راهکار در میان اقدامات ایشان برجستگی ویژه ای دارد .امام زین العابدین ال صلوات
اهلل علیه ال با سبک دعا انحرافاتی را که معاویه ایجاد کرده است بیان میدارد و فرهّ و تأللو اسالم نبوی با سبک دعا
دیگرباره بیان می دارد.
عصر امام سجاد

علیه السالم

را می توان عصر ایجاد زیرساخت های مدرسه و مکتب صادقین

علیهماالسالم

نامید .در واقالع

تالشی که توسط حاکمان غاصب برای تحریف اسالم نبوی انجام شده بود در مقابل نسخه اصیل اسالم نبوی قالرار
گرفت چنان که رهجویان هدایت و حقیقت بتوانند سره را از ناسره تشخیص دهند .ژرف نگری صیحفه جامعه امام
ال نه صحیفه معروف ال به روشنی آشکار می کند که نخست تحریفات شناسانده و تبیین شده و دوم بنیان های اصیل
بیان شده است.
ویژگی های عصر امام علی بن حسین
.1

علیهماالسالم

در زمان آن حضرت هنگامی که زمینه آگاهی مردم از تحریفات معاویه در دین فراهم شد امام سالجاد

علیاله

السالم به تبیین حقیقت های تحریف شده دین در قالب دعا پرداخت.
.2

در این دوران در نگاه نخستین تمامی شیعیان کمال یافته به شهادت رسیده اند که در صالورت اسالتواری

این تصویر امام به تربیت شیعیان آماده پرداخته اند.
ثمره تربیت این شیعیان را می توان در زمان امام باقر به نظاره نشست.
.0

ترسیس مدرسه اهل بیت برای تربیت فقیهان علوی ال محمدی.

.2

ترسیس عزاداری بر شهیدان کربال بویژه امام حسین علیه السالالم و پایدارسازی عزاداری که همچنان این سنت

حسنه پابرجاست.
.3

واکنش خاص امام ع در برابر قیام ها عصر خویش مانند قیام حَرِّه مختار و توابین

در عصر امام سجاد علیه السالم سه قیام مهم در مدينه و کوفه است:

 .1قیام حَرِّه  -قیام مردم مدینه در مقابل یورش و قتل عام مردم توسط نیروهای یزید نقطه عطفی در تاریخ زندگی
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آن حضرت است چرا که بنا بر اسناد تاریخی نه سند دال بر مخالفت امام با ایالن قیالام وجالود دارد کاله مالی توانالد
ترکیدی بر تریید ضمنی این قیام باشد و نه همراهی آشکاری از امام دیده می شود چرا که بصیرت امام فرجام قیالام
را بر آن حضرت عیان می داشت و آن حضرت واقف بود که همراهی علنی ایشان با قیام فرصتی در اختیار مخالفان
قرار می دهد که امام را از صحنه حذف نمایند در حالی که شرایط مشابه شرایط عاشورا نبود کاله شالهادت آن امالام
خط سیر امامت را ادامه دهد و چه بسا ممکن بود قتل عام تمامی اهل بیت و فرزندان آن حضرت خط سیر اسالالم
محمدی را متوقف سازد.
در خصوص این قیام توجه به نکته ای الزامی است که پس از پایان قیام در برخی از منالابع شالیعه همچالون روضاله
کافی مرحوم کلینی و در غالب منابع اهل سنت گزارشی نقل شده است که آن امام بالا یزیالد و در برخالی منالابع بالا
مسلم بن عقبه بیعت کرده و بردگی یزید را پذیرفته است.
در یکی از این گزارش ها آماده است که در دیدار امام با یزید او از امام تقاضای بردگی میکند و امام بالرای زنالده
ماندن ال معاذ اهلل ال این بردگی را پذیرفته است و در گزارش های دیگر چنین پیمانی با مساللم بالن عقباله گالزارش
شده است در حالی که این گزارش به یقین دروغ است و بر بافته مخالفان است.
اما علیرغم عدم همراهی با قیام آن حضرت هرگز تسلیم یزید یا مسلم را نشد و طبق گزارش مسعودی که هم سو
با قرآن و با دیگر روایات صحیح است آن حضرت را به اجبار و همچون جد بزرگوارشان حضرت امیرمممنان ع به
نزد مسلم بن عقبة برند .مسلم تصمیم به تهدید و ارعاب امام داشت اما هنگامی که در مقابل امام قرار گرفت تالوان
واکنش را از دست داد و بعد از لحظاتی با اشاره خواستار خروج امام می شود .از او سوال می کنند که تالو اینقالدر
تهدید کردی چگونه هیچ نگفتی که او پاسخ می دهد من هنگامی که هیبت امام را دیدم توان صحبت از من ساللب
شد.
شهادت امام سجاد

علیه السالم

شهادت امام سجاد

علیه السالم

در سال  83هجری (البته سال هالای  88 82 80 82 81و 133نیالز بالرای شالهادت آن

حضرت ذکر شده است) و در روز  23محرم (در برابر نقل های دهم دوازدهم هجدهم بیست و دوم و بیسالت و
نهم محرم اول صفر چهاردهم ربیع االول و هفتم ذیحجه) واقع شده است.
اما بحث هر یک از امامان
امامت امام مجتبی

علیهم السالم

علیه السالم

• تصدی امامت بیعت مردم
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در امامت امام مجتبی علیه السالم عالوه بر روایاتی که از پیالامبر گرامالی اسالالم (ص) پیرامالون خلفالایی مالن قالریش و
اهلبیت آمده از جمله
الحسن و الحسین امامان قاما اوقعدا ارشاد مفید 223و کشف الغمه اربلی 138/2
و قوله (ص) :هو سیدُ شباب اهل الجنة و حجة اهلل علی االمة امره امری و قوله قولی من تبعه فانّه منی و من عصالاه
فانّه لیس منی
امالی صدوق  131و ینابیع الموده 221
علی علیه السالم در جهت معرفی سبط اکبر و محبوب جامعه برخی از امور مهم کشور را به امام مجتبالی علیاله السالالم مالی
کردند مانند
 )1حضور در جمع مردم کوفه و روشنگری نسبت به نماز تراویح
ولمّا قدِمَ أمیر المممنین علیه السالم الکوفة أمر الحسن بن علیّ علیهما السالم أن یُنادی فی الناس:
الصالة فی شهر رمضان فی المساجد جماعة فنادى الناس الحسن بن علیّ علیه السالم بما أمره أمیر المممنین علیاله
السالم فلمّا سمع الناس مقالة الحسن ابن علیّ صاحوا :واعمراه واعمراه فلمّا رجع الحسن إلى أمیر المممنین علیهما
السالم قال له :ما هذا الصوت؟ فقال :یا أمیرالمممنین الناس یصالیحون :واعمالراه واعمالراه فقالال أمیرالمالممنین علیاله
السالم« :قُل لهم صلّوا»
امام علیه السالم به جماعت خواندن نماز مستحبی را ابتداء رد کردند ولی در شرائط خاص بر اساس مصالالح مهمتالری
مخالفت نکردند.
التهذیب للشیخ الطوسى73 -38 /0 :
 )2دستور علی علیه السالم به امام مجتبی علیه السالم (سبط اکبر و محبوب مردم) برای سخنرانی در جمع مردم کوفاله بعالد
از قضیه ی حکمیت و سرخوردگی مردم از وضع پیش آمده
امام مجتبی علیه السالالم بر باالی منبر رفتند و فرمودند :ایها الناس قد اکثرتم فی هالذین الالرجلین و انمالا بعثالا لیحکمالا
بالکتاب علی الهوی فحکما بالهوی علی الکتاب ومن کان هکذا لم یُسَمَّ حکما و لکنّه محکوم علیه قد اخطالاء عبالد
بن قیس (یعنی ابوموسی االشعری)اذ جعلها لعبد بن العمر فاخطاء فی ثالث خصال :
واحدة انّه خالف اباه اذ لم یرضه لها و ال جعله من اهل الشوری
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و اخری انّه لم یسترمره فی نفسه
و ثالثها انّه لم یجمع علیه المهاجرون و االنصار الذین یعقدون االمارة و یحکمون بها علی الناس
و اما الحکومة فقد حکم النبی صلی اهلل علیه و اله سعد بن معاذ فی قریضه فحکم بما یرضی اهلل به و الشک لو خالالف لالم
یرضه رسول اهلل
حیاةاالمام الحسین ع  303 /1تا 302
 )0تقویت روحیه رزمندگان صفین
درحالیکه در لشکر شخصیت هایی همچون عمار بن یاسر سهل بن حنیف مالک اشتر قیس بن سالعد و عالدی
بن حاتم و هاشم بن عتبه حضور داشتند از امام مجتبی علیه السالم خواسته شد سخنرانی کند و ایشان خطبه بلیغی ایراد
کردند از جمله :
فاحتشدوا فی قتال عدوکم معاویه و جنوده فانه قد حضر و التخاذلوا فانّ الخذالن یقطع نیالاط القلالب و ان االقالدام
علی األسنّة نجدة و عصمة النّه لم یمتنع قوم قط الّا رفع اهلل عنهم العلة و کفاهم حوائج الذلة و هداهم معالم الملة
شرح نهج البالغه ابن ابی الحدید 290/1
 )2برخی از مردم کوفه فکر می کردند امام مجتبی علیه السالم ناتوان در استدالل است هنگامی که امام علی علیه السالم این
اتهامات را شنیدند از امام مجتبی علیه السالم خواستند خطابه ای داشته باشند و ایشان خطابه ای بلیغی ارائه کردند  .که
با عبالارت ایهالا النالاس اعقلالوا عالن ربکالم انّ اهلل عزوجالل اصالطفی آدم و نوحالا و آل ابالراهیم و آل عمالران علالی
العالمین..شروع کردند و با نکات بلیغی به جایگاه اهلبیت و شجره ی زیتونه در قرآن اشاره کرده و فرمودند  :نحالن
واهلل ثمرة تلک الشجره فمن تعلّق بغصن من اغصانها نجا و من تخلّف عنها فالی النار هوی ...
پس از خطابه ایشان علی علیه السالم بر منبر باال رفته و فرمودند :
یا بن رسول اهلل اثبتَّ علی القوم حجتک و اوجبتَ علیهم طاعتک فویل لمن خالفک
بحاراالنوار 039/20
 )3نامه ای که در منطقه ی حاضرین جنگ صفین به امام مجتبی علیه السالالم نوشتند و در نهج البالغه ناماله شالماره 01
آمده است این نامه  13صفحه و دارای نکاتی از قبیل معنوی سیاسی اجتماعی و مدیریتی است که برخی از آن ها
عبارتند از :
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-

توجه دادن به دنیای فانی و جایگاه پدر و پسر در بهره بردن از عبرتها

-

توجه به تقوای الهی و زنده داشتن قلب به یاد خدا و مراتب معنوی

-

حق مداری و بصیرت افزایی همراه با تدبر و خدا اندیشی
صلی اهلل علیه و اله

-

خدا باوری و توجه به فرامین پیامبر گرامی

-

رعایت انصاف و حقوق اجتماعی دیگران با شاخص سنجه خویش

یا بُنَى اجْعَلْ نَفْسَکَ میزاناً فیما بَینَکَ وَ بَینَ غیرِکَ فَاحْبِبْ لغیرِکَ ما تُحِبُّ لِنَفْسکَ وَ اکْرَهْ لَهُ ما تَکْالرهُ لَهالا والتَظْلِالمْ
کَما التُحِبُّ انْ تُظْلَمَ وَ احْسِنْ کَما تُحِبُّ انْیحْسَنَ الَیکَ وَاسْتَقْبِحْ مِنْ نَفْسکَ مالا تَسْالتَقْبِحُهُ مِالنْ غَیالرِکَ وَ ارْضَ مِالنَ
النّاسِ بِما تَرضاهُ لَهُمْ مِنْ نَفْسِکَ وَ التَقُلْ ما التَعْلَمُ وَ انْ قَلَّ ما تَعْلَمُ وَ التَقُلْ ما تُحِبُّ انْ یقالَ لَک
-

پرهیز از خودپسندی و خود محوری

-

درارتباط و نیایش با خدا خویش کوشا باش

-

تفویض امور به خداوند همراه با تالش مستمر و درخواست هدایت الهی

-

زیاد به یاد مرگ و آماده رحیل بودن

-

سرسپرده ی دیگری نباش خدا تورا حر آفریده

-

در سرفرازی خانواده ات کوشا باش

-

در طلب روزی به قدری در تالش باش که آخرتت آسیب نبیند

-

دین و دنیایت را به خدا بسپار

درس چهارم
آغاز امامت امام حسن

علیه السالم

هدف  :مالحظه و تحلیل رویدادهای سال اول امامت امام حسن

علیه السالم

امام مجتبی علیه السالم پس از شهادت علی علیه السالم خطبه ای خوانده و اعالم کردند در این شب کاله یوشالع بالن نالون
وصی حضرت موسی بدرود حیات گفت عیسی بن مریم علیه السالم عروج کرد و قرآن نازل گشت علی علیه السالم به
دیار باقی شتافت و فرمود:
« أال إنّه قد مضی فی هذه اللیلة رجل لم یدرکه األوّلون ولن یری مثله اآلخرون .من کان یقاتل وجبرئیل عن یمیناله
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ومیکائیل عن شماله ...أال وإنّه ما خلّف صفراء وال بیضاء إلّا سبعمائة درهم فضلت من عطائه أراد أن یبتاع بها خادماً
ألهله».
آن گاه آن حضرت گریست و مردم نیز گریستند و ادامه دادند :أنَا ابْنُ الْبَشِیرِ وَ أنَا ابْنُ النَّذِیرِ وَ أنَا ابْالنُ الالدَّاعِی إِلَالى
اللَّهِ بإذنه وَ أنَا ابْنُ السِّرَاجِ الْمُنِیرِ وَ أنَا بْنُ الَّذِی أُرْسِلَ رَحْمَةً لِلْعَالَمِینَ وَ أنَا مِنْ أهْلِ الْبَیْتِ الَّالذِینَ أذْهَالبَ اللَّالهُ عَالنْهُمُ
الرِّجْسَ وَ طَهَّرَهُمْ تَطْهِیراً وَ أنَا مِنْ أهْلِ الْبَیْتِ الَّذِینَ افْتَرَضَ اللَّهُ مَوَدَّتَهُم وَ وَلَایَتَهُم فَقَالَ فِیمَا أنْزَلَ عَلَى مُحَمَّد صاللّى
اهلل علیه وآله :قُلْ ال أسْئَلُکُمْ عَلَیْهِ أجْراً إِلّا الْمَوَدَّةَ فِی الْقُرْبى و من یقترف حسنتة نزد له فیها حسنا سوره شالوری آیاله
 )00فالحسنة مودتنا اهل البیت .
ارشاد مفید  12/3و امالی شیخ طوسی

بیعت با امام حسن

علیه السالم

پس از صحبت امام حسن

علیه السالم

عبید اهلل بن عباس مردم را جهت بیعت آن حضرت ترغیب کرد و اعالم نمود :

معاشر الناس هذا ابن نبیکم و وصی امامکم فبایعوه...
مردم از این دعوت به بیعت استقبال کردند و اظهار وفاداری و رضایت کردند و اعالم داشتند:
ما احبَّه الینا و اوجب حقّه علینا و احقه بالخالفة مقاتل الطالبین ص 02
بیعت در روز جمعه  21ماه رمضان سال  23هجری انجام شد ارشاد 13/2
اقدامات امام حسن علیه السالم در اولین روزهای امامت
 )1ساماندهی کارگزاران حکومت
 )2سران لشکر را تعیین کردند
 )0عبد اهلل بن عباس را به بصره اعزام نمودند  .مقاتل الطالبین 13
 )2مستمری رزمندگان را افزایش دادند این عمل امام سنتی شد که خلفای دیگر نیز تبعیت کردند.
 )3قصاص قاتل علی

علیه السالم

ابن ملجم از امام مجتبی علیه السالم در مورد دستور علی علیه السالم نسبت به او سوال کرد امام فرمودند :
اَمرنی ان ال اقتلُ غیر قاتله و اَن اُشبع بطنَک و اُنعم وطرک ( به تو احسان کنم) تاریخ طبری 93/3
عوامل و زمینه های صلح
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پس از شهادت علی علیه السالالم معاویه در جهت استیالی بر سرزمین بزرگ اسالمی دنبال کسب اطالع از تصمیم های
امام حسن علیه السالم جاسوسانی به عراق گسیل داشت.
امام مجتبی علیه السالم از توطئه معاویه مطلع و جاسوسان را شناسایی و اعدام کردند.
مقاتل الطالبین ص00
 )1معاویه به دنبال تسلط بر عراق
معاویه با حدود  03سال حکومت در شام به دنبال تسلط بر عراق و همراه سازی امام مجتبی علیه السالم بود تا
اسالم را از راه خود منحرف کند و جانشینی پیامبر(ص) را تصاحب کند که شایسته آن جایگاه نبود.
 )2تدابیر امام

علیه السالم

ابوالفرج می نویسد امام مجتبی علیه السالم طی  3نامه به معاویه ضمن گوشزد کردن حقایقی از وی خواسالتند
به مسیر واقعی اسالم بازگردد در بخشی از آخرین نامه امام آمده :
اِتق اهلل ودع البغی و احقن دماء المسلمین فواهلل مالک خیر فی ان تلقی اهلل من دمائهم باکثر مما انت القیه به
و ادخل فی السلم و الطاعة و ال تنازع االمر اهله و من هو احق به منک لیطفالی اهلل النالائرة بالذلک مقاتالل
الطالبین ص 33
ولی معاویه در پاسخ امام علیه السالم چنین نوشت:
قد علمت انی اطول منک والیة
و اقدم منک بهذه االمة تجربة
و اکبر منک سنا
فانت احق ان تجیبنی الی هذه المنزلة التی سالتنی فادخل فی طاعتی و لک االمر من بعالدی و لالک مالا فالی
بیت مال العراق من مال بالغا ما بلغ تحمله الی حیث احببت..
شرح نهج البالغه 10/2
 )3لشکر کشی معاویه
امام علیه السالم اطالع یافتند معاویه با لشکری شصت هزار نفره به سوی عراق حرکت کالرد امالام مجتبالی

علیاله

السالم اقدام به سخنرانی در جمع مردم کوفه کردند و فرمودند :
اِنَّ اهلل کتب الجهاد علی خلقه و سماه کرها ثم قال الهل الجهاد من المممنین (اصبروا ...انَّ اهلل مع الصابرین) فلسالتم
ایها الناس نائلین ما تحبون الّا بالصبر علی ما تکرهون انّه بلغنی انَّ معاویه بلغه انالا کنالا ازمعنالا المسالیر الیاله فتحالرک
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لذلک فاخرجوا رحمکم اهلل الی معسکرکم بالنخیله فسکتوا
 )4ساختار اعتقادی لشکر امام حسن

اعیان الشیعه 18/2

علیه السالم

الف :ظاهرالصالح یا مقدس نماهای
افراد زیادی بودند از خوارج که توبه کرده بودند ولی نسبت به پیروی از ولی خدا مذبذب بودند.
ب :منافقان
آنانکه سلم در مقابل امام نبودند در ظاهر در لشکر ولی خدا بودند ولالی دل در گالرو حکومالت و کسالب
جایگاه های مادی هرچند زیر پرچم معاویه داشتند
ج :جمعیت بی بصیرت و متحیّر
این گروه نیز در لشکر ولی خدا همیشه مشکل ساز بودند در جنگ صفین با قرآن سر نیزه کردن معاویاله و
یا شایعه پراکنی و یا تطمیع دست از یاری امام حق بر داشتند
د :مممنان راستین و خالص مانند حُجر بن عَدِى و عَمرِو بن حَمِق که در اقلیت بودند
این تمایالت مختلف و جهت د ار زمینه ی مناسبی برای سرمایه گذاری معاویه بود که بالا سالالح تطمیالع
تحقیر شایعه های مختلف از نقاط ضعف افراد سوء استفاده کند و یاران امام را تضعیف روحیه و بین آنان
تفرقه ایجاد کند.
امام مجتبی علیه السالم این افراد را خوب شناخته بودند که فرمودند:
 ...و کنتم فی مسیرکم الی صفین و دینکم اَمامَ دنیاکم و اصبحتم الیوم و دنیاکم اَمامَ دینکم و انتم بین قتیالل
بصفین تبکون علیه و قتیل بالنهروان تطلبون بثاره ...
کتاب صلح االمام الحسن علیه السالم ص  73به نقل از المالحم والفتن سید بن طاووس
 )5خیانت خواص
امام مجتبی علیه السالم تمام تدابیر را برای موفقیت لشکر پیش بینی کالرده بودنالد در اعالزام سالپاه خالویش باله
عبیداهلل بن عباس توصیه فرمودند :
یابن عمّ انّی باعث معک اثنی عشر الفا من فرسان العرب و قراء مصر الرجل منهم یزید الکتیباله فَسِالر بهالم
واَلِن لهم جانبک و ابسط لهم وجهک و افالرش لهالم جناحالک و ادنهالم مالن مجلسالک فالانّهم بقیالة ثقالات
امیرالمومنین
 و سر بهم علی شط الفرات ثم امض حتی تستقبل بهم معاویه فان انت لقیته فاحتبسه حتالی آتیالک فالانّیعلی اثرک وشیکا
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 و لیکن خبرک عندی کل یوم و شاور هذین قیس بن سعد و سعید بن قیس اذا لقیت معاویه فال تقاتله حتی یقاتلک فان فعل فقاتله و ان اصبت فقیس بن سعد علی الناس فان اصیب فسعید بن قیس علی الناسحیاة االمام الحسن علیه السالم 73/2
با رسیدن لشکر به مسکن 1شایعات معاویه که انّ الحسن یکاتب معاویه علی الصلح فلِم تقتلالون انفسالکم؟
شرح نهج البالغه 22/13
موجب اختالف د ر لشکر امام شالد و عبیالد اهلل بالن عبالاس مالدیریت نکالرد و از تضالعیف روحیاله لشالکر
جلوگیری ننمود و محکم و پایدار نماند چون خود دل در گرو وصول به قول هایی کاله معاویاله داده بالود
داشت.

محلی نزدیک اوانا نزدیک نهر الدجیل شهر بلد عراق است محل درگیری عبدالملک بن مروان و مصعب بن زبیر در سال  27هجری قمری است.
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1

 چرخش عبید اهلل بن عباس
معاویه با ارسال نامه ی خاص به عبید اهلل بن عباس و یک میلیون درهم عبید اهلل بن عباس را با آنکه
دو فرزندش توسط بسر بن ارطاة از فرماندهان معاویه کشته شده بودند به چرخش از یاری امام حسن
مجتبی علیه السالم به عنصری در اختیار معاویه قرار داد.
وقتی لشکریان مالحظه کردند فرمانده ی آنان خیانت کرده بین آنان اختالف شد که قیس بن سعد بالن
عباده به پا خاست و در جمع یاران امام اظهار داشت :
ایها الناس الیهولنّکم و ال یعظمنّ علیکم ماصنع هذا الرجل المولَّه انّ هذا و اباه و اخاه لالم یالرتوا بیالوم
خیر قط انَّ اباه عمّ رسول اهلل (ص) خرج یقاتله ببدر فاسره ابوالیسرکعب بن عمرو االنصاری فالاتی باله
رسول اهلل فاَخَذَ فداه فقسمّه بین المسلمین و انّ اخاه ولّاه علی البصالرة فسالرق مالاله و مالال المساللمین
فاشتری به الجواری و زعم انّ ذلک له حالل و اِنَّ هذا ولّاه علی الیمن فهرب من بسربن ارطاة و تالرک
وُلدَه حتی قتلوا و صنع االن هذا الذی صنع مقاتل الطالبین 03
 ریزش فرماندهان و رزمندگان جبهه مسکن
با فرار عبید هلل بن عباس جمع زیادی از فرماندهان به معاویه پیوستند تا آنجا که یعقوبی مینویسد :انّاله
(معاویه) ارسل الی عبید اهلل بن عباس و جعل له الف الف درهم فصار الیه فی ثمانیة االف من اصحابه
و اقام قیس بن سعد علی محاربته
صلح امام الحسن ص 93
از لشکر دوازده هزار نفر در مسکن دو سوم هشت هزار نفر به معاویه پیوستند
 سایه خیانت عبید اهلل بن عباس بر لشکر در مدائن
برای تضعیف روحیه و به تسلیم کشیدن نیروهای مدائن شایعات مختلفی درمورد مصالالحه یالا کشالته
شدن قیس بن سعد را ساختند و این شایعات اثر گذاشت تا آنجا که... :اال انّ قیس بن سالعد قالد قتالل
فانفروا فنفروا بسرادق الحسن فنهبوا متاعه فنازعوه بساطاً تحته فازداد لهم بغضاً و منهم ذعراً و دخالل
المقصورة البیضاء فی المدائن
تاریخ ابن اثیر 230/0
04

 )6ایجاد نا امنی در اردوگاه امام حسن

علیه السالم

با مطالعه و برنامه ریزی که معاویه درمورد روحیات یاران و اردوگاه امام کرده بود از وجود افراد بی انگیزه
بی بصیرت و راحت طلب و یا ترسو بیشترین استفاده را کرد و با تولید شایعات روحیه ها را تضالعیف و
اردوگاه امام را نا اَمن کرد .
طی نامه های جداگانه برای یاران امام مجتبی علیه السالم از آنان خواست تا امام مجتبی علیه السالم را ترور کنند:
اِنّ معاویه دسَّ الی عمرو بن حریث و االشعث بن قیس و حجار بن ابجر و شبث بن ربعی دسیسا افرد کل
واحد منهم بعین من عیونه انِّک اذا قتلت الحسن فلک ماتة الف درهم و جندٌ من اجناد الشالام و بنالت مالن
بناتی  ...فبلغ الحسن علیه السالم ذلک فاستألم و لبس درعاً و سترها و کان یحتزر و ال یتقدم للصالة الّا کالذلک
فرماه احدُهم فی الصالة بسهم فلم یثبت فیه لما علیه من الالمه  .اعیان الشیعه 22/2
فلما صار فی مظلم ساباط ضربه احدهم بخنجر مسموم فعمل فیه الخنجر
سفینه 392/1
فلما مرَّ فی مظالم ساباط بدر الیه رجل من بنی اسد یقال له الجراح بن سنان ...ثم طعنه (یعنی الحسن ) فی
فخذه فشقه حتی بلغ العظم ...االرشاد 183
و طعنه بخنجر فی اثناء الصالة ینابیع الموده 282
قابل یاداوری است شبث بن ربعی از فرماندهان مورد توجه علی علیه السالم در جنگ صالفین بالوده و در ساله
هیئت اعزامی آن حضرت به سوی معاویه حضور داشته .
سفینه البحار 391 /1
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متن صلح نامه

بسم اللَّه الرحمن الرحیم
هذا ما صالح علیه الحسن بن علیّ بن أبی طالب معاویة بن أبیسفیان صالحه على
أن یسلّم إلیه والیة المسلمین
 )1على أن یعمل فیهم بکتاب اللَّه وسنّة رسول اللَّه
 )2ولیس لمعاویة أن یعهد إلى أحد من بعده عهداً
 )0على أنّ الناس آمنون حیث کانوا من أرض اللَّه تعالى فی شامهم ویمنهم وعراقهم وحجازهم.
 )2على أنّ أصحاب علیّ وشیعته آمنون على أنفسهم وأموالهم ونسائهم وأوالدهم حیث کانوا
 )3وعلى معاویة بذلک عهد اللَّه ومیثاقه على أن ال یبغی للحسن بن علی وال ألخیه الحسین وال ألحد من أهالل
بیت رسول اللَّه صلى اهلل علیه و آله غائلة سوء سرّاً وجهراً وال یخیف أحداً فی أُفق من اآلفاق .شالهد علیاله
بذلک فالن وفالن وکفى باللَّه شهیداً.
ابن صبّاغ المالکی الفصول المهمّة130 :
ولمّا تمّ الصلح صعد معاویة المنبر وقال فی خطبته :إنّی واللَّه ما قاتلتکم لتصلّوا وال لتصوموا وال لتحجّوا وال لتزکّوا
إنّکم لتفعلون ذلک ولکنّی قاتلتکم ألترمَّرَ علیکم وقد أعطانی اللَّه ذلک وأنتم کارهون .أال وإنّی کنت منّیت الحسالن
وأعطیته أشیاء وجمیعها تحت قدمیّ هاتین ال أفی بشیء منها له

االرشاد للمفید.181 :

برای مطالعه بیشتر به کتاب های مقاتل الطالبیین ابوالفرج و صلح الحسن للشیخ راضی آل یاسین مراجعه نمائید.

پرسش ها

 .1امام حسن علیه السالم در بیعت و اداره جامعه بر چه اموری تکیه داشتند؟
 .2چرا تدابیر امام مجتبی علیه السالم در مقابل توطئه های معاویه کارساز نشد؟
 .0رویکرد امام مجتبی علیه السالم در صلح با معاویه چه بود ؟
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درس پنجم

تحلیل صلح و پی آمدهای آن
هدف :تحلیل و بررسی صلح و پی آمد های آن در دو جبهة امام «ع» و معاویه
آیا صلح خلع سالح معاویه بود یا کمک به خواسته های او؟
در حقیقت حکمت امام مجتبی علیه السالم اقتضا می کرد آنچه حضرت در نبرد به دست نمی آوردنالد را در صاللح باله
دست آورند.
معاویه سرمست از موفقیت ایجاد شکاف در اردوگاه امام و تحمیل صلح بالود ولالی امالام بالا تالدبیر شالرائطی را در
صلحنامه گنجاندند که معاویه مجبور بود بپذیرد از این رو صلح کمکی به تمامیت خواهی هالای صالفر تالا صالد او
نکرد و امام می دانستند او به شرائط صلح عمل نمی کند ولی همیشه تاریخ عمل کرد معاویه زیر سمال قرار گرفت.
 )1صلح افشاگر واقعیت همه اطراف بود
* در جبهه امام آزمون سختی برای شناخت سره از نا سره وفادار از خود فروخته به عمل آمد امام نیز با مالحظاله
همه شرائط جهت حفن کیان اسالم و تشیع برای دوره ای مناسبتر و اعالم شرائطی صلح را پذیرفتند.
* در طرف امویان مردم بی خرد و فریفته به دنیا گول معاویه و امویان را خوردند و بر امام عادل بغالی و
طغیان کردند.
شخص معاویه که با نیرنگ وتزویر و دفاع از خون عثمان چند جنگ بر مسلمانان تحمیل کرده بود پالس از
صلح مشروط امام و امضاء و تریید آن بر منبر باال رفت و گفت :انی ما قالاتلتکم لتصالوموا و اللتصاللوا...و
انّما قاتلتکم ألترمّر علیکم قد اعطانی اهلل  ..تاریخ یعقوبی 182/2
مردم باشنیدن این سخن پرده تزویر ونیرنگ معاویه را که طی سالها و با ریختن خون پاکانی بسالیار حفالن
کرده بود و خود را امیرالمممنین می دانست تا حد یک پادشاه کنار رفت.
 )2امام با صلح خویش شعار صلح خواهی را از معاویه گرفتند.
معاویه طی چند مکاتبه با امام خود را صلح طلب و مسالمت جو معرفی می کرد و همیشه چهره خشالن و
واقعی خود را پشت اینگونه شعار ها مخفی می کرد .
اگر نبرد بین امام و معاویه واقع می شد و بر فرض محال(با مالحظه شرائط طرفین) امام پیالروز مالیشالدند
بنی امیه با مظلوم نمائی از او امام عادل صلح طلب و مظلوم می ساختند و امالام را نکالوهش مالی کردنالد
همانگونه که در قضیه قتل عثمان بدون آنکه علی علیه السالم نقشی داشته باشند با چهره مدافع خون
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عثمان و پیگیر حق خلیفه مظلوم و مقتول چه هزینه هائی بر امت اسالمی تحمیل کردند.
و اگر امام مغلوب می شدند (که تقری با قطعی بود) می گفتنالد چالرا امالام فرصالت صاللح را دسالت داد و خالون
مسلمانان را هدر داد او بر امیر المممنین ! صلح طلب خروج کرد و باغی است و خون او وهمفکران و اهلبیالتش
هدر است و تازه بهانه ای می یافتند تا همه پیروان علی علیه السالم را قلع و قمع کنند.
 )0اقتضاء شرائط  ،صلح امام حسن و قیام امام حسین علیهماالسالم بود
هرچند معاویه در دوره بیست سال حکومت خود(تا امامت امام حسن علیه السالم) در شام مبسوط الید بالود و
آزادانه هر کاری می خواست انجام می داد ولی برای ادامه حکومت و پادشاهی خویش راهالی جالز حفالن
برخی از ظواهر نداشت و با ظاهر سازی بسیاری از اقدامات خویش را تحت لوای دیالن انجالام مالی داد و
اگر امام به گزینه جنگ می پرداخت او تمام یاران امام و ارادتمندان علالی علیاله السالالم را از پالیش رو بالر مالی
داشت و دیگر فرصتی برای جبهة حق باقی نمی ماند تا در دوره دیگر قیام کند در عین حال معاویه مجبور
به رعایت برخی از شرائط صلح بود.
ولی در دوره امام حسین علیه السالالم وروی کار آمدن یزید شرائط فرق می کرد چون یزید به اوّلیالات فالرامین
دینی عمل نمی کرد و متظاهر به فسق بود در اینجا دیگر درنگ جایز نبود و امام برای حفن اساس دیالن و
با اطالع از اینکه نهایت این قیام شهادت در راه خداست برای حفالن اسالاس دیالن و الیروبالی شالریعت از
بدعتها و افزوده های بنی امیه راهی جز قیام نداشتند زیرا الیه های بدعت ها آن قدر ضخیم شده بالود کاله
فقط خون مظلوم محبوبی مثل امام حسین علیه السالالم می توانست کنار زند و این شوک را به جامعه وارد کند
تا آنجا که یزید در جلسه جشن پیروزی بر امام حسین علیه السالم مجبور به فرافکنی شد و این گناه بالزرگ را
به گردن ابن زیاد انداخت.
پی آمدهای صلح
الف در جبهۀ امام حسن

علیه السالم

 )1بحران روانی یاران جان برکف
جمعی از اصحاب و خواص امام چون به جز نبرد با معاویه نمی اندیشیدند و جان بر کف منتظالر جنالگ بودنالد از
پذیرش صلح توسط امام دچار حیرت شدند و نمی دانستند چگونه با صلح با معاویه کنار بیایند تا آنجا که برخی بر
اقدام امام خرده گرفتند و یا با امام به درشتی سخن گفتند ولی امام با صبر و بردباری هرکدام را به نحوی توجیاله و
راهنمائی کردند ازجمله:
*قیس بن سعد بن عباده  :او که از یاران امام علی علیه السالم و والی سابق مصر بود از واقعه صلح بسیار مترثر شد ودر
مقابل دعوت نامه معاویه نوشت :ال و اهلل التلقانی الّا بینی وبینک السیف او الرمح...
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حیات االمام الحسن 237/2
*حجربن عدی :که از اصحاب پیامبر و علی علیهماالسالم بود به امام حسن علیاله السالالم عرضاله داشالت کالاش روز صاللح
همگی ما مرده بودیم انّارجعنا راغمین بما کرهنا و رجعوا مسرورین بما احبوا ....
امام حسن علیه السالم به او فرمودند :لیس کل انسان یحبّ ما تحبّ و رأیه کرأیک و انّی لم افعالل مالا فعلالت الّالا ابقالاء
علیکم و اهلل تعالی کل یوم هو فی شرن...
شرح نهج البالغه 13/13
*عدی بن حاتم  :به امام عرض کرد....اخرجتَنا من العدل الی الجور فترکنا الحق الذی کنا علیه و دخلنا فالی الباطالل
الذی کنا نهرب منه ....
امام به او فرمود :یا عدی انّی رأیتُ هوی معظم الناس فی الصلح و کرهوا الحرب فلالم اُحالبّ ان احملَهالم علالی مالا
یکرهون فرأیتُ دفع هذه الحروب الی یومٍ ما فانّ اهلل کل یوم هو فی شرن...
حیاةاالمام الحسن 272/2
از این که امام مجتبی علیه السالالم به خواص اصحاب همچون عدی بن حاتم و حجربن عدی و  ...می فرمودند فانّ اهلل
کل یوم فی شرنٍ ..به نوعی ا شاره می کردند که وظیفه حالی ما صلح است ولی المحاله تفکر اسالم ناب نمی توانالد
با اسالم اموی کنار بیاید و روزی نبرد بین این دو جبهة اتفاق خواهد افتاد .
و افراد دیگری همچون مُسیب بن نجبه و سلیمان بن صُرد خزاعی نیز سخنان مشابهی گفتند و امام هر کالدام را باله
نحو مقتضی راهنمائی کردند گاهی در جمع به توجیه گروهی می پرداختند بدیهی است رهبری و هدایت کسالانیکه
از فرهنگ دیگری درس آموخته اند ساده نیست بویژه مردم کوفه که در دوران علی علیه السالم نیز واکنش نشان دادنالد
چنانکه خود حضرت در ضمن خطبهاى این حقیقت را تشریح مىکند و به صورت مفصل به آن مىپردازد که برای
حفن وحدت مجبور به کنار آمدن با برخی از واردات در دین که در دورههای قبل انجام شده می باشد:
* «فَقَالَ قَدْ عَمِلَتِ الْوُالةُ قَبْلِی أَعْمَالًا خَالَفُوا فِیهَا رَسُالولَ اهللِ مُتَعَمِّالدِینَ لِخِلَافِالهِ نَاقِضِالینَ لِعَهْالدِهِ مُغَیِّالرِینِ لِسُالنَّتِهِ وَ
لَوْحَمَلْتُ النَّاسَ عَلَى تَرْکِهَا وَحَوَّلْتُهَا إِلَى مَوَاضِعِهَا وَ إِلَى مَا کَانَتْ فِی عَهْدِ رَسُولِ اهللِ لَتَفَرَّقَ عَنِّی جُنْدِی حَتَّالى أَبْقَالى
وَحْدِی أَوْ قَلِیلٌ مِنْ شِیعَتِیَ الَّذِینَ عَرَفُوا فَضْلِی وَ فَرْضَ إِمَامَتِی مِنْ کِتَابِ اهللِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ سُنَّةِ رَسُالولِ اهللِ  ...فَتَنَالادَى
بَعْضُ أَهْلِ عَسْکَرِی مِمَّنْ یُقَاتِلُ مَعِی یَا أَهْلَ اإلِسْالمِ غُیِّرَتْ سُنَّةُ عُمَرَ یَنْهَانَا عَنِ الصَّالةِ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ تَطَوُّعاً وَ لَقَالدْ
خِفْتُ أَنْ یَثُورُوا فِی نَاحِیَةِ جَانِبِ عَسْکَرِی مَا لَقِیتُ مِنْ هَذِهِ األُمَّةِ مِنَ الْفُرْقَةِ وَ طَاعَةِ أَئِمَّةِ الضَّلَالَةِ وَ الدُّعَاةِ إِلَى النَّار».
الکافى روضه ص 33
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)2برنامه ریزی جهت حفن یاران و تربیت یاران جدید
*امام به مدينه باز می گردند

انتخاب مدینه و همجواری حرم نبوی می توانست زمینه بهتری را برای جذب یاران جدید فراهم کند بالویژه آنکاله
بسیاری از سراسر مناطق اسالمی برای زیارت خانه خدا و حرم پیامبر صلی اهلل علیه و الاله به مدینه مالی آمدنالد و حضالور
اصحاب و تابعین در این شهر جایگاه مرجعیت دینی داشت.
*پرورش و رشد افراد مستعد چون حسن مثنی مُسیب بن نجبة سویدبن غفله عالءبن عبدالرحمن شعبی مبیرةبن
برکم اصبغ بن نباته و جابر بن خلدو....
تاریخ ابن عساکر ج  12حدود  23نفر از پرورش یافتگان خدمت امام حسن علیه السالم را نام می برد.
)0حضور مشفقانه در صحنه های مختلف
*راهنمائی و دلسوزی برای شیعیان

گروهى از کوفیان در مدینه خدمت امام حسن علیه السالم رسیدند و نسبت به جریان صلح اعتالراض داشالتند امالام در
پاسخ آنها فرمود:
« فإنّکم شیعتنا و أهل مودتنا و من نعرفه بالنصیحة والصحبة واالستقامة لنا و قد فهمت ما ذکرتم و لو کنت بالالحزم
فی أمر الدنیا و للدنیا أعمل و أنصب ما کان معاویة بربرس منی برسا و أشد شکیمة و لکان رأیی غیر مالا رأیالتم و
لکنی أشهد اهلل و إیاکم أنّی لم أرد بما رأیتم الًا حقن دمائکم و إصالح ذات بینکم فاتقوا اهلل و ارضوا بقضالاء اهلل و
سلموا ألمر اهلل و الزموا بیوتکم و کفوا أیدیکم حتى یستریح برّ أو یستراح من فاجر مع أن أبی کالان یحالدثنی أنّ
معاویة سیلی األمر فو اهلل لو سرنا إلیه بالجبال و الشجر ما شککت أنّه سالیظهر إنّ اهلل ال معقالب لحکماله و ال رادّ
لقضائه
و أما قولک :یا مذلّ المممنین فو اهلل ألن تذلّوا و تعافوا أحبّ إلیّ من أن تعزوا و تقتلوا فإن ردّ اهلل علینالا حقّنالا فالی
عافیة قَبِلنا و سرلنا اهلل العون على أمره و إن صرفه عنا رضینا و سرلنا اهلل أن یبارک فی صرفه عنا فلیکن کل رجالل
منکم حلسا من أحالس بیته ما دام معاویة حیّاً فإن یهلک و نحن و أنتم أحیاء سالرلنا اهلل العزیمالة علالى رشالدنا و
المعونة على أمرنا و أن ال یکلنا إلى أنفسنا فإن اهلل مع الذین اتقوا و الذین هم محسنون ».االمامه و السیاسه 197/1
این فرمایش را هم امام حسین (ع) به همان گروه فرمودند:
«لیکن کلّ رجل منکم حلساً من أحالس بیته ما دام مع اویة حیّاً فإنّها بیعة کنت و اهلل لها کارهاً فإن هلالک معاویالة
نظرنا و نظرتم و رأینا و رأیتم ».االمامه و السیاسه 199/1
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*رسیدگی و پاسخ به نیاز فقراء

این اقدام امام علیه السالم آنقدر زیاد بود که آن حضرت به کریم اهلبیت شهرت یافت.
*پناهگاه درماندگان
افراد وقتی همه درها را به روی خود بسته می دیدند به خدمت امام مجتبی علیه السالالم پناه می بردند مانند آنچه بالرای
سعید بن ابی سرح رخ داد که زیاد او را تعقیب میکرد و اموال وی را مصادره و بستگانش را بازداشت کالرد سالعید
به امام پناهنده شد امام از زیاد خواستند بازداشتی ها را آزاد و اموال سعید را به باز گرداند.
حیاةاالمام الحسن 298/2
)2عدم اجازه سوءاستفاده به معاویه
*امام در مسیر بازگشت به مدینه بودند که پیک معاویه رسید معاویه از امام خواسته بود به نبرد با گروهالی
از خوارج بپردازند امام در جواب نوشتند ..:لو اَثرتُ ان اقاتل احداً مالن اهالل القبلاله لبالدأت بقتالالک فالانّی
ترکتک لصالح االمة وحقن دمائها..

حیاة االمام الحسن 297/2

*رد کردن خواستگاری معاویه
باتدبیر امام حسن علیه السالالم راه سوء استفاده معاویه ازخواسالتگاری دختالر عبالداهلل بالن جعفالرو خالواهرزاده
آنحضرت برای یزید بسته شد امام از والی مدینه خواست امر خواستگاری را در جمالع مالردم انجالام دهالد
وقتی در جمع بزرگان مدینه والی از طرف معاویه خواستگاری را مطرح کرد و به مقدار صداق هالم تعیالین
شود امام فرمودند:
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امّا ما ذکرت من ابیها فی الصداق فانّا لالم نکالن لنرغالب سالنة رسالول اهلل صاللی اهلل علیاله والاله فالی اهلاله و بناتاله
«مهرالسنةاربعماةدرهم» وامّا قضاء دِین ابیها فمتی قضت نساؤنا دیون ابائهن و امّا صلح الحیین فانّا عادیناکم هلل و فی
اهلل فالنصالحکم للدنیاء
مقتل الحسین ع للخوارزمی 122/1
*پاسخ کوبنده به توهین های معاویه در مدینه
وقتی معاویه در سفر به مدینه جایگاه معنوی امام را دید به پیشنهاد ضحاک بن قیس در اجتماع روز جمعه
به توهین و تحقیر علی علیه السالالم پرداخت که با پاسخ کوبنده امام روبرو شد و امام با بازخوانی جایگاه پالدر
و مادر وی معاویه را در جمع مردم به چالش کشیدند و معاویه با قطع کالم امام و یا سمال از آن حضرت
دنبال نجات از تیغ برّان سخنان امام بود که امام او را پشیمان کردند.
حیاةاالمام الحسن  287/2تا  288به نقل از خوارزمی
*در سفر امام به دمشق دو مناظره برای امام ترتیب داده بودندتا امالام را تحقیالر و شکسالت دهنالد امالام بالا
بردباری سخنان را شنیدند و با متانت کامل با یادآوری گذشته هرکدام از معاویه و عمروبن عاص ولیدبن
عقبة بن ابی معیط عتبة بن ابی سفیان و مغیرة بن شعبه پرداخت و نسبت به سوء استفاده آنالان از قالدرت
برای تطهیر خود و بیگناهی جلوگیری کردند و فرمودند:
هیهات لشر ما علوتَ یابن آکلة االکباد المجتمعون علیک رجالن بین مطیع و مکره فالطائع لک عاص هلل و
المکره معذور بکتاب اهلل و حاشا هلل ان اقول انا خیر منک النّک ال خیر فیک فانّ اهلل قد برّأنی مالن الرزائالل
کما برّأک من الفضائل..
حیاةاالمام الحسن ع 033/2
ب در جبهۀ معاویه
*سرمست از کسب قدرت بیشتر و تسلط بر عراق
*رشد فساد و عیاشی فاصله گرفتن حاکمان از موازین دینی
*پرداختن به امور کم اهمیت
*بذل و بخشش های فراوان از بیت المال با هدف تثبیت حاکمیت خویش
*از رونق افتادن فضائل دینی و رشد ارزشهای جاهلی
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جلسه ششم

هدف :بررسی علل برچسب ها به امام حسن علیه السالم و شهادت آن حضرت
شايعات و برچسبها به امام مجتبی

علیه السالم

یکی از امامان معصوم که در دوره ی خاص هدف شایعات و برچسبهای فراوان قرار گرفت امام مجتبی

علیاله السالالم

است ریشه های شایعات و برچسبها
عوامل سیاسی
بنی امیه و بنی زبیر از روی ناراحتی که از علی علیه السالم داشتند سعی کردند فرزندان آن حضرت سبطین پیامبر (ص)
را به نوعی زیر سوال بردند و در مواردی پدر و پسران بویژه امام مجتبی علیه السالم را مورد تهمت ها قرار دهند .
از جمله این برچسب که امام مجتبی علیه السالم به معنی دقیق کلمه طرفدار عثمان بن عفان بود نقل کرده اند:
انّ علیاً مرَّ بابنه الحسن و هو یتوضر فقال له :
اسبغ الوضوء یا حسن فاجابه الحسن بهذه الکلمه المرة « لقد قتلتم باالمس رجال یسبغ الوضوء» فلم یزد علی ان قال
لقد اطال اهلل حزنک علی عثمان و فی نص آخر للبالذری لقد قتلت رجال کان یسبغ الوضوء الفتناله الکبالری قسالم :
علی و بنوه  / 173وانساب االشراف 12/0
در این باره روایات دیگری به این معنی آمده است که در سیره االئمه االثنی عشر 322/1تا  322به آنها اشاره کالرده
است.
توضیح :مشهور آنکه این گفتگو بین امیرالمومنین علیه السالم و حسن بصری واقع شده  .هنگامی که آنحضرت به بصره
رفتند انساب االشراف ترجمه امام حسن علیه السالم 12
این روایات را بنی امیه وضع کرده اند زیرا
 .1علی علیه السالم که حسنین علیهماالسالالم را جهت دفاع از عثمان اعزام کرد چگونه میتوانالد در قتالل وی شالریک
باشد.
 .2در تاریخ زندگی امام مجتبی علیه السالم همیشه بویژه در جنگ ها مدافع سرسخت راه پدر بوده کاله علالی

علیاله

السالالم در برخی از جنگ ها فرمود :أملِکُوا علیَّ هذا الغُالالم ال یهُالدَّنی فالإنّی أنفالس بهالذین -یعنالی الحسالن
والحسین علیهما السالم -على الموت لئلّا ینقطع بهما نسل رسول اللَّه صلى اهلل علیه و آله».
نهج البالغة :الخطبة 237
 .0امام مجتبی علیه السالم و علی علیه السالالم از مصادیق آیه تطهیر هستند و از دروغ به دور به ویالژه کاله از پیالامبر
(ص) نقل شده :انّه مع الحق و الحق معه یدور معه حیث دار کشف الغمه لالربلی 120/1
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 .2عدم اسباغ وضو بر امام مجتبی علیه السالم را که مراعی مستحبات و دستورات دینی بوده بسیار بعیالد باله نظالر
می رسد .
 .3بین دیدگاه های امام مجتبی علیه السالم با عملکرد عثمان فاصله زیادی است ایشان در پاسخ پرسشالى دربالاره
سیاست فرمودند:
« هی أن تراعى حقوق اللَّه وحقوق األحیاء وحقوق األموات فرمّا حقوق اللَّه فرداء ما طلب واالجتناب عما نهى وامّا
حقوق األحیاء فهی أن تقوم بواجبک نحو إخوانک وال تترخّر خدمة امتک وأن تخلص لولیّ األمر ما أخلالص ألمتاله
وأن ترفع عقیرتک فی وجهه اذا حاد عن الطریق السویّ وأما حقوق األموات فهى أن تذکر خیراتهم وتتغاضالى عالن
مساوءهم فانّ لهم ربّاً یحاسبهم».
الحیاة السیاسیة لالمام الحسن علیه السالم جعفر مرتضى عاملى ص 3
مورد دیگر در کافی به نقل از امام صادق

علیه السالم

ان علیا علیه السالم قال و هو علی المنبر التزوجوا الحسن فانه مطالق فقام رجل من همدان فقال بلی و اهلل
لنزوجنَّة و هو ابن رسول اهلل و ابن امیرالمومنین فان شاء امسک و ان شالاء طلَّالق کالافی  38/3ح  2حیالاة
الحسن 083/2تا 212
بدیهی است طالق در روایات به عنوان مبغوض ترین حالل الهی شناخته شده است
باید روایاتی که امام را مطالق شناخته مورد بررسی قرار داد
 )1در برخی روایات برای امام بین هفتاد تا سیصد زن مطرح کرده اند  .باید سالند ایالن روایالات بررسالی
شود.
 )2روایت نخست را ابن ابی الحدید در شرح نهج البالغه  9/2و دیگران از علی بن عبداهلل بصری ضعیف
و مشهور به مدائنی که در سال  223ه ق مرده است گرفتاله انالد و مساللم در کتالاب صالحیحش از وی
روایتی نقل نکرده .
ابن عدی هم در کامل او را ضعیف دانسته  .و اصمعی گفته تو اسالالم را پشالت سالرت انالداختی او از
یاران ابو اسحاق موصلی است .میزان االعتدال 108/0
مدائنی عثمانی و پیرو بنی امیه بوده و نمی توان به روایاتش عمل کرد .
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روایت دوم را شبلنجی به صورت مرسله و غیر معتبر آورده .
روایت سوم و چهارم که مجلسی و ابن شهراشوب از کتاب ابوطالب مکی متوفالای 093ه ق نقالل مالی
کنند که امام  233و یا سیصد زن داشته و طالق می داده و امام علی (ع) از امام مجتبی (ع) نسالبت باله
این کردارش ناخرسند بوده و قوت القلوب 223/2
ابوطالب مکی کیست؟ او که از شدت خوردن عرق های گیاهی بدنش سبز رنگ شده بود و در بغالداد
و در اجتماع مردم هزیان میگفت گاهی آوازه خوانی هالم انجالام مالی داد .جمالع زیالادی باله نادرسالتی
منقوالتش شهادت داده اند.
 )0جز روایات ضعیف روایات دیگری نداریم .در عین حال اگر همسران امام زیاد بودند باید فرزنالدان و
دامادهای ایشان هم زیاد می بود در حالی که اینطور نیست
 )2آنچه در روایت کافی نقل شده از مقام عصمت امام علی (ع) و امام حسن (ع) به دور است که خالف
مروت مرتکب گردد  .این روایت مجهول است .
 )3امام از سنت پیامبر (ص) تجاوز نمی کرد .
 )3اگر امام نقطه ی ضعفی داشتند معاویه و عمر بن عاص و مغیره بن شعبه و ولید بن عقبه بن ابی معیط
و عتبة بن ابی سفیان در نشست محاجه به رخ می کشیدند .
 )7سبط بن جوزی در تذکرة الخواص و زبیر بن بکار در مفاخرات و ابن ابی الحدید در شرح نهج البالغه
نقل کرده اند که افراد یاد شده  :قالوا لمعاویه انَّ الحسن قد احیا اباه و ذکره قال فصدق و امر فالاطیع و
حفقت النعال و ان ذلک لرافعه الی ما هو اعظم منه و الیزال یبلغنا عناله مالا یسالمنا ...
372/1

15

اعیالان الشالیعه

به نقل از کتب یاد شده اگر امام سوء سابقه ای داشت نه مردم گرد او جمع می شدند و او و علی

علیاله

السالم را تریید نمی کردند تا اخبار استقبال مردم از امام معاویه را ناراحت کند.
سمال دیگر  :چرا امام حسن علیه السالم از کوزه زهرآلود آب نوشید ؟
امامان هر زمان بخواهند از ورای حجاب اطالع یابند با اذن الهی عملی می شالود ولالی ایالن اطالالع از
غیب بالفعل نیست و بالقوه است و یا از طریق کتالابی کاله نالزد آنالان اسالت و برخالی از اسالرار در آن
مکتوب است بهره می برند.
مرحوم کلینی در اصول کافی بابی را بعنوان ( انَّ االئمه اذا شاءوا ان یعلموا عُلموا) بنابراین اگر مشالیت
الهی برای بر این امر تعلق بگیرد که امام آگاه باشند امام خواهد دانسالت و در امالر نوشالیدن آب و یالا
خوردن انگور توسط امام مجتبی علیه السالالم و یا امام رضا صلوات اهلل علیها اگر خداوند اراده کالرده بالود
آنان از علم غیب استفاده میکردند .اصول کالافی  239/1مالرات العقالول در جلالد  0ص  119باله آن
اشاره کرده است.
ارتحال امام يا شهادت

درمورد شهادت امام تبلیغات بنی امیه کارساز گردید به گونه ای که نزد برخی از نویسندگان اهل سنت مانند محمد
اسعد طلس در کتاب تاریخ االمة العربیه صص 8و  13آورده :و غادر الحسن (بعد الصلح )الی المدیناله و لالم یلبالث
اکثر من شهرین حتی مات ...
و یا ابن خلدون نوشته :ا ّن ما ذکر بشرن س ّم الحسن بن علی علی یالد معاویاله فهالی روایالة لفقهالاء الشالیعه و حاشالا
لمعاویه ذلک

ابن خلدون العبر ج 2ق 2ص 197

به تازگى کتابى با عنوان «الدولة األمویه فی کتابات المسعودى» انتشار یافته که ضمن آن مطالبىکاله ایالن مالورخ در
باره بنى امیه نوشته شده از دیدگاه سنّى افراطى مورد نقد قرار گرفته است .نویسنده این کتاب ابراهیم بن یوسالف
االقصم است که به زعم خود با نقد منابع مسعودى نوشته است که وى بر نوشتههاى ابومخنف و روایالات واقالدى
تکیه کرده و ابومخنف و واقدی مورد اطمینان نیستند .گرایشهاى مذهبى مسعودی سالبب شالده اسالت تالا چهالره
امویان را مشوّه جلوه داده و زشتىهایى را به آنان نسبت دهد .براى نمونه او معاویه را متهم کرده که قاتل حسنبن
على بوده و این کار را با فریب همسر امام حسن جعده دختر اشعث بن قالیس انجالام داده اسالت .باله اعتقالاد وى
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مورّخان پیش از مسعودى مانند یعقوبى و خلیفة بن خیاط ابن قتیبه در «االمامة و السیاسه» و دینورى و ابن اعثم و
طبرى معاویه را در این باره متهم نکردهاند .گزارش این کتاب با عنوان «األقصم یبرىء األموى» در روزنامه عکالا
( 23ذىقعده  )1222آمده است .دفاع از بنىامیه در تفکّر سلفى -وهّابى سابقه دارد.
با کاروان صفا در سال  92ص239 :
الزم به ذکر است این پنهان کاری کار دستگاه حکومت بنی امیه بود ضمن آنکه امام پس از مراجعه به مدینه حدود
ده سال در قید حیات بودند عالوه که برخی از مورخین مدت بیمالاری متالرثر از مسالمومیت را  :فبقالی فالی فالراش
المرض اربعین یوما و بعضی شهرین ذکر کرده اند.
دائرةالمعارف للبستانی  09/7و حیاةالحیوان للدمیری 30/1
و در گفتگوئی که بین امام حسن و امام حسین علیهماالسالم بعد آشکار شدن آثار سم پیش آمد امام حسین

علیه السالم

سمال کردند  :اخی من سقاک السم؟
_و ما ترید منه؟
_ارید ان اقتله
ان یکن الذی اظنه فاهلل اشد برسا و اشد تنکیال و ان لم یکن هو فما احب ان یقتل بی بریء...االستیعاب 072/1
ابن اثیر می نویسد:انّ السمَّ قد قطع امعاءه..البدایه و النهایه 20/9
جناده بن ابی امیه(اسمه کثیر االزدی) از اصحاب پیامبر صلی اهلل علیه و آله در هنگامه شهادت امام به عیادت آن حضالرت
شرفیاب گردید حضرت در حالىکه طشت در پیش روى داشتند به جناده فرمودند« :ما منا الّا مسموم أو مقتول» .از
حضرتش درخواست موعظه نمودند .امام در روزهای پایان بخش عمر خویش مواعن ارزشمندی بیان کردند که :
«استعد لسفرک و حصل زادک قبل حلول اجلک و اعلم انّک تطلب الدنیا و الموت یطلبک و التحمالل هالمّ یومالک
الذى لم یرت على یومک الذى انت فیه و اعلم انّک التکسب من المال شیئا فوق قوتِک الّا کنت فیه خازنا لغیرک و
اعلم انّ فى حاللها حساب و فى حرامها عقاب و فى الشبهات عتاب  ...و اعمل لدنیاک کانَّک تعالیش ابالدا و اعمالل
آلخرتک کانَّک تموت غداً و اذا اردت عزّاً بال عشیرة و هیبة بال سلطان فاخرج من ذلِّ معصیة اللَّاله الالى عالزّ طاعالة
اللَّه....
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اعیان الشیعه  93/2بحار األنوار 123/22ح 3
برخی اصحاب دیگر چون عمیر بن اسحاق نیز از امام در آخرین روزهای حیات آن حضرت به عیادت ایشان آمده
اند.
امام در روزهای آخر با محمد حنفیه هم دیدار وگفتگو داشتند به او فرمودند:اما علمت انّ الحسین بن علی بعد وفاة
نفسی و مفارقة روحی جسدی امام بعدی ...فانبری الیه محمد مظهرا لاله الطاعالة و االنقالاد قائالً:انالت امالامی وانالت
وسیلتی الی محمد ص محمد بن الحنفیه 32
فاذا اشتد الوجع التفت الی اهله قائال :اخرجونی الی صحن الدار أنظر فی ملکوت السماء فحملوه الالی صالحن الالدار
فلمّا استقر به رفع رأسه الی السماء و أخذ یناجی ربه ویتضرع الیه....ثم حضر فی ذهنه غدر معاویه به ونکثه للعهالود
و اغتیاله ایاه فقال :لقد حاقت شربته و اهلل ما وفی بما وعد وال صدق فیما قال.
تذکرةالخواص ص  20تاریخ ابن عساکر 223/2
همسران آن حضرت عبارتند از« :ام الحق» دختر طلحة بن عبیداللَّه؛ «حفصه» دختر عبدالرحمن بن ابىبکالر؛ «هنالد»
دختر سهیل بن عمرو؛ و «جعدة» دختر اشعث بن قیس و این آخرین همان است که به اغواى معاویه او را مسالموم
و شهید کرد.
فرندان آنحضرت از دختر و پسر  13نفر بودهاند بنامهاى:
زید حسن عمرو قاسم عبداللَّ ه عبدالرحمن حسن اثرم طلحة ام الحسن ام الحسین فاطمه ام سلمة رقیاله ام
عبداللَّه و فاطمه.
نسل آن حضرت فقط از دو پسرشان :حسن و زید باقى ماند و از غیر ایندو انتساب به آنحضرت درست نیست.
أشعث بن قیس الکندی من أصحاب رسول اللَّه ص و أمیرالمممنین ع ارتد بعد النبی ص فالی ردة أهالل یاسالر ثالم
صار ملعونا خارجیا و بنته جعده بنت اشعث زوجة االمام المجتبی علیه السالم سمّ االمام و اخیه محمد بن االشعث کالان
فی الطف فی جیش یزید
شهادت امام حسن

علیه السالم

معاویه با شناخت روحیات خاندان اشعث نیرنگ خود را به کار گرفت و پیکى به جانب جعده فرستاد .پیک هم باله
جعده وعده داد اگر موفق به مسموم و شهید نمودن امام مجتبى (ع) شود وى را باله عقالد فرزنالدش یزیالد درآورد!
همچنین صد هزار درهم نقد نیز براى او ارسال مىکند.
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ترجمه امام حسن (ع) از تاریخ دمشق ص 120
فرستاده معاویه موفق به فریب جعده شد و او نیز امام مجتبى (ع) را با وارد کردن سم در آب آشامیدنى به شالهادت
رساند.
ابن قتیبه دینورى مىنویسد :هنگامى که خبر شهادت امام مجتبى (ع) به معاویه رسید سجده شکر بجا آورد و تکبیر
گفت .االمامة و السیاسة ج  1ص 183
در این موضوع تردیدى نیست که امام مجتبى (ع) پیش از این نیز چندین نوبت با دسیسههاى معاویه مسموم شده
بودند و در نهایت با زهر به شهادت رسید .منابع معتبر تاریخى به این مهم توجاله نمالودهانالد یعقالوبى مالىنویسالد:
هنگامى که لحظه رحلت حسن بن على (ع) رسید برادرش حسین را فرا خواند و فرمود این آخرین مرتباله و ساله
نوبت است که من مسموم مىشوم و هیچگاه مانند این نوبت مسموم نشده بودم.
تاریخ یعقوبى ج  2ص 100
ابن اثیر مىنویسد:
«و کان سبب موته انّ زوجته جعده بنت االشعث بن قیس سقته السم اسدالغابه ج  2ص 21
علت مرگ حسن مجتبى این بود که همسرش جعده دختر اشعث بن قیس به وى سم نوشانید».
قرطبى هم مى نویسد :حسن بن على توسط همسرش جعده دختر اشعث بن قیس مسموم شد و این کار با دسیساله
معاویه شکل گرفت که در مورد خواستههاى وى او را تطمیع نمود و اموالى براى او فرسالتاد .اسالتیعاب ج  2ص
072
دانشمندان دیگر اهل سنت هم مىنویسند :این جن ایت به دسیسه معاویه انجام شد که جُعده را در برابر مالى که باله
او داد به این کار وادار کرد .استیعاب ج  2ص 072؛ شرح نهج البالغاله ابالن ابالى الحدیالد ج  2ص 17؛ تالذکرة
الخواص ص 222
البته معاویه به وعدههاى خود عمل نکرد .یکى از وعدهها این بودکه او را به همسرى یزید درآورد اما معاویاله پالس
از شهادت امام حسن (ع) وقتى جُعده درخواستِ انجام این وعده را از او کرد طبق روایت مسعودى باله صالورت
مسخره و استهزاء بدو گفت :ما یزید را دوست داریم و اگر این جهت نبود ما به وعده خود وفا مىکردیم!

پرسش:
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)1عوامل برچسب ها به امام مجتبی علیه السالم چه بود؟
)2چرا در نقل نحوه شهادت امام اختالف است؟
)0مهمترین جهت گیری در کالم امام در روز آخر چه بود؟

44

جلسه هفتم

امامت امام حسین

علیه السالم

رويکرد امام حسین علیه السالم در برابر حکومت معاويه و يزيد

الف جهت گیریهای معاویه
 )1خوشحالی معاویه از شهادت امام مجتبی

علیه السالم

عن الفضل بن عباس بن ربیعة قال :وفد عبد اللَّه بن عباس على معاویة قال :فواللَّه إنالی لفالیالمسالجد إذ
کبّر معاویة فی الخضراء فکبر أهل الخضراء ثم کبر أهل المسجد بتکبیر الخضالراء فخرجالت فاختاله بنالت
قرظة بن عمرو بن نوفل ابن عبد مناف من خوخة لها فقالت :سرک اللَّه یا أمیر المممنین ما هذا الذی بلغک
فسررت به قال موت الحسن بن علی
مروج الذهب 008 :2
 )2معاویه به دنبال جذب امام حسین علیه السالم بود.
در نامه به سعید بن عاص والی مدینه نوشت:و علیک بالرفق و ایّاک و الخرق فانّ الرفق رشد و الخرق نکد
و انظر حسینا خاصة فالیناله منک مکروه فانّ له قرابة حقاً عظیما الینکره مساللم وال مساللمة و هالو لیالث
عرین ...
االمامة والسیاسة 130
یزید از پدرش معاویه درخواست کرد در مقابل نامه حسین بن علی نامه ای تحقیر آمیز بنویس تا موجب
کوچکی او گردد معاویه گفت:
و ما عسیت ان اعیب حسیناً و واهلل ما اری للعیب فیه موضعاً
 )0رقیب سازی برای امام حسن و امام حسین

اعیان الشیعه 390/1

علیهماالسالم

هنگام شهادت امام حسن علیه السالالم عبد اهلل ابن عباس در شام حضور داشت و شنیده بود که معاویه از خبر
شهادت امام خوشحال گردیده فدخل على معاویة فلما جلس قال معاویة :یابن عباس هلک الحسالن بالن
علی فقال ابن عباس :نعم هلک إنا للَّهوإنا إلیه راجعون ترجیعاً مکرراً وقد بلغنی الذی أظهرت مالن الفالرح
والسرور لوفاته أما واللَّه ما سدّ جسده حفرتک وال زاد نقصان أجله فی عمرک ولقد مات وهو خیر منک
ولئن أ صبنا به لقد أصبنا بمن کان خیراً منه جده رسول اللَّه (ص) فجبر اللَّه مصیبته وخلف علینا من بعالده
أحسن الخالفة ثم شهق ابن عباس و بکى و بکى من حضر فی المجلس و بکى معاویة فمالا رأیالت یومالاً
أکثر باکیاً من ذلک الیوم فقال معاویة:
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بلغنی أنه ترک بنین صغاراً فقال ابن عباس :کلنا کان صغیراً فکبر قال معاویة :کم أتى له من العمر؟ فقال ابن عباس:
أمر الحسن أعظم من یجهل أحد مولده قال فسکت معاویة یسیراً ثم قال :یا بن عباس :أصبحت سالید قومالک مالن
بعده فقال ابن عباس :أما ما أبقى اللَّه أبا عبد اللَّه الحسین فال قال معاویه هلل ابوک یالابن عبالاس مالا اسالتنبرتک الّالا
وجدتک معدّا
اإلمامة والسیاسة  .133 :1العقد الفرید 113 :3
قال معاویه لعبد اهلل بن جعفر  :انت سیّد بنی هاشم؟ اجابه قائال  :سیّد بنی هاشم حسن و حسین
حیاة االمام الحسین به نقل از الحسن بن علی کامل سلیمان ص 170
ویا به او نوشت:ان هلکت الیوم طفئ نور االسالم فانّک علم المهتدین و رجاء المممنین
البدایه و النهایه 137/9
 )2تحریم مردم مدینه از سهم واقعی بیت المال
در سفری که معاویه به مدینه آمد  :استقبله اهل المدینه فنظر فاذا الذی استقبله من قریش اکثر من االنصالار
فسئل ذلک فقیل انّهم یحتاجون لیست لهم دواّب فالتفت معاویه الی قیس مع اخوانکم مالن قالریش ؟فقالال
قیس و کان سیّد االنصار و ابن سیّدهم اقعدنا یا امیرالمممنین ان لم یکن لنا دواّب
قال معاویه فرین النواضح ؟ فقال قیس افنیناها یوم بدر و احد و ما بعالدهما فالی مشالاهد رسالول اهلل حالین
ضربناک و اباک علی االسالم حتی ظهر امر اهلل و انتم کارهون ...
سفینةالبحار 281/2
و برای تحت فشار قرار دادن بنی هاشم و جلوگیری از توانمند شدن آنان بیت المال را به مدت یکسالال از
آنان دریغ کردند  :فقد حبس عنهم العطاء سنة کامله
الکامل فی التاریخ 232/0
 )3پایه گذاری بد بینی و سبّ علی

علیه السالم

فقد روى مسلم عن بکیر بن مسمار عن عامر بن سعد بن أبی وقّاص عن أبیه قال :أمر معاویة بن أبی سفیان
سعداً فقال :ما منعک أن تسبّ أبا تراب؟ فقال :أمّا ما ذکرت ثالثاً قالهنّ له رسول اللَّه

صلى اهلل علیه وآله

فلالن أسالبّه

ألن تکون لی واحدة منهنّ أحبُّ إلیَّ من حُمر النِّعم؛
سمعت رسول اللَّه صلى اهلل علیه وآله یقول له :خلّفه فی بعض مغازیه فقال له علیّ :یارسول اللَّه خلّفتنی مع النساء
والصبیان؟ فقال له رسول اللَّه صلى اهلل علیه وآله :أما ترضى أن تکون منّی بمنزلة هارون من موسى إلّاأنّاله ال نبالیّ
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بعدی.
وسمعته یقول یوم خیبر :ألُعطینّ الرایة رجلًا یحبّ اللَّه ورسوله ویحبّه اللَّه ورسوله قال :فتطاولنالا لهالا فقالال:
ادعوا لی علیّاً فرُتی به أرمد فبصق فی عینه ودفع الرایة إلیه ففتح اللَّه علیه
ولمّا نزلت هذه اآلیة« :فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَکُمْ »...دعا رسول اللَّه صلى اهلل علیه وآلاله علیّاً وفاطمالة وحسالناً
وحسیناً فقال ..« :اللّهُمَّ همالء أهلی.»...
صحیح مسلم 123 /7 :ط القاهرة .2 .تفسیر المنار233 /11 :
واآلن نطرح سمالًا :أنّ من یعادی شخصیة مثالیة نظیر اإلمام علیٍّ علیه السالم ویرمر وعّاظاله وخطبالاءه بلعناله
على المنابر هل یُعتبر مسلماً؟
محمد بن شهاب زهرى در یک داستان ساختگى و دروغین و در یک صحنه سازى اختالفِ عباس عموى پیامبر با
امیر مممنان

علیه السالم

درباره ارث پیامبر صلى اهلل علیه و آله رامطرح مىکند و مىگوید :آنها براى حلّ اختالف نزد عمالربن

خطاب حاضر شدند و از او خواستند که قضاوت و حلّ اختالف کند.در این داستان ساختگى آمده است :عباس در
حالىکه به علىبن ابىطالب اشاره مىکرد خطاب به خلیفه گفت :یا أمیرالمممنین اقض بینالی و بالین هالذا الکالاذب
اآلثم الغادر الخائن! و عمر درپاسخ وىگفت :أ تعلمان أنّ رسول اللّه صلّى اللّه علیه و آله قال :ال نالوّرث مالا ترکنالاه صالدقة
صحیح بخارى کتاب فرض الخمس حدیث شماره  2827وکتاب االعتصام بالکتاب والسالنة حالدیث شالماره 3973
صحیح مسلم کتاب الجهاد باب حکم انفیىء حدیث شماره .0032
محمدبن شهاب زهرى از طریق عروه بن زبیر از عایشه نقل مىکند که گفالت :مالن در نالزد پیالامبر بالودم عبالاس و
علىبن ابىطالب پیدا شدند پیامبر به آنها اشاره کرده فرمود :إنَّ هذَینِ یَمُوتانِ عَلى غَیْر مِلَّتِی
باز زهرى از عایشه نقل مىکند که نزد پیامبرخدا بودم عباس و علىبن ابىطالب را دیدم که بهسالوى مالا مالىآینالد
پیامبر وقتى آن دو را دید فرمود :یا عائشة إن سرّک أن تنظری إلى رجلین من أهل النار فانظری إلى هذین قد طلعا
شرح نهج البالغه ج  2صص 132 -32
 )3شکستن مقاومتهای داخلی در مقابل بیعت با یزید
معاویه برای مروان بن حکم والی مدینه در گرفتن بیعت برای یزید نامه نوشت :
فلمّا قرأ مروان کتاب معاویه أبی من ذلک و أبته قریش فکتب لمعاویه  :انّ قومالک قالد أبالوا إجابتالک الالی
بیعتک ابنک فارأ رأیک فلمّا بلغ معاویه کتاب مروان عرف أنّ ذلک من قبله فکتب الیه یرمره ان یعتالزل
عمله و یخبره أنّه قد ولّی المدینه سعید بن العاص....
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االمامة و السیاسة 131
برکناری مروان بن حکم و جایگزینی سعید بن عاص برای انجام ندادن بیعت یزید
 )7مشروع سازی جانشینی یزید در راستای تثبیت پادشاهی بنی اُمیه
معاویه به پیروی از نقشه راهی که ابو سفیان ارائه کرده بود به دنبال حکومت پادشاهی موروثی در خاندان خود بود
پدرش در آغازین روز حکومت عثمان اظهار داشت :فی غداة تولّی عثمان الخالفة إذ قال فی اجتماع خالاصّ ضالمّ
بنی اُمیّة فی دار عثمان« :أفیکم أحدٌ من غیرکم؟ (وقد کان عَمِی) فقالوا :ال قال :یا بنیأمیّة تلقّفوهالا تلقّالف الکالرة
فوالذی یحلف به أبوسفیان ما زلت أرجوها لکم ولتصیرنّ إلى صبیانکم وراثة-»..
مروج الذهب للمسعودی  032 -031 :2تحقیق محمّد محیی الدین عبدالحمید ط  2مصر 1832 -1092م.
نامه نگاری به عبداهلل بن عباس عبداهلل بن زبیر عبداهلل بن جعفر و امام حسین علیه السالم در باره کسب رأی موافالق
برای بیعت با یزید
نامه به عبداهلل بن عباس مشحون به تهدید و برچسب شرکت در قتل عثمان در راستای فشار برای بیعت با یزیالد
و منت گذاری صرف نظر کردن از کیفر شراکت در خون عثمان.
نامه به عبداهلل بن زبیر همراه با شعر و نکات ادبی اخالقی جهت ترلیف قلب و همراه سازی در بیعت
نامه عبداهلل بن جعفر با برجسته کردن جایگاه فرزند جعفر طیّار در جامعه شروع و در ادامه با لحن تقدیر و تهدید
نامه را پایان برده که فان بایعت تُشکر و ترب تُجبر والسالم
که این سه نفر با م ضامین مختلف پاسخ داده و به نوعی زیر بار درخواست او نرفتند البته او برای عبداهلل بالن عمالر
هم نامه نوشت این چهار نفر معروف به عبادله بودند.
ولی نامه به امام حسین علیه السالم حساب شده تهیه شده بود
ولمّا بلغ الکتاب«مروان» إلى معاویة کتب رسالة إلى الحسین وهذا نصّها :أمّا بعد؛ فقد انتهت إلیّ أُمور عنک إن کانت
حقّاً فإنّی لم اظنها بک رغبة عنها
وان کانت باطلة فانت اسعد الناس بمجانبتها
ولعمر اللَّه إنّ من أعطى اللَّه عهده ومیثاقه لجدیر بالوفاء وإنّ أحقَّ الناس بالوفالاء مالن کالان فالی خطالرک وشالرفک
ومنزلتک التی أنزلک اللَّه بها فالتنازع الی قطیعتک«همان صلحی که معاویه فی المجلس نقض کالرد » و اتالق اهلل و
التردنَّ هذه االمة فی فتنة و انظر لنفسک و دینک و اُمة محمد و الیستخفنک الذین الیممنون
اإلمامة والسیاسة 130 :1
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ب :تدبیر امام حسین علیه السالم در پاسخگوئی به زیاده خواهی های معاویه
امام حسین علیه السالم با هوشمندی تمام و بصورت کیفر خواستی از عملکرد معاویه پاسخ ناماله وی را تهیاله و او را
به چالش کشیدند که مجبور شد شخصا برای جلب توجه مردم مدینه وسران جبهة مردمی به مدینه سفر کند.
رسالة اإلمام الحسین إلى معاویة:
*به انجام کار نیک می اندیشم
« أمّا بعد فقد جاءنی کتابک تذکر فیه أنّه اُنتهت إلیک عنّی أُمور لم تکن تظنّنی بها رغبة بالی عنهالا وأنّ الحسالنات ال
یهدی لها وال یسدّد إلیها إلّا اللَّه تعالى
*من اکنون به دنبال نبرد نیستم هرچند با حزب تو باید جنگید
وأمّا ما ذکرت أنّه رمی إلیک عنّی فإنّما رقّاه الملّاقون المشّاؤون بالنمیمة المفرّقالون بالین الجمالع وکالذب الغالاوون
المارقون ما أُرید لک حرباً وال خالفاً وإنّی ألخشى اللَّه فی ترک ذلک منک ومن حزبک القاسالطین حالزب الظلمالة
وأعوان الشیطان الرجیم.
*تو قاتل بندگان پاک باخته ای چون حجر هستی و به عهد خود وفادار نماندی
ألست قاتل حجر وأصحابه العابدین المخبتین الذین کانوا یستفظعون البالدع و یالرمرون بالالمعروف و ینهالون عالن
المنکر فقتلتهم ظلماً و عدواناً من بعد ما اعطیتهم المواثیق الغلیظه و العهود الممکده جرأءة علی اهلل و استخفافا بعهده
*تو قاتل عمرو بن حمق خزاعی هستی بعد از آنکه امان دادی!
اولست بقاتل عمرو بن الحمق الذی أخلقت و أبلیت وجهه العباده فقتلته من بعد ما أعطیته من العهود...
*تو زیاد بن ابیه به پدرت ملحق کردی و او را بر جامعه مسلط ساختی!
أو لست المدعی زیادا فی االسالم فزعمت انّه ابن ابی سفیان و قد قضی رسول اهلل صلی اهلل علیه و الاله انّ الولد للفالراش و
للعاهر الحجر ثم سلطته علی اهل االسالم یقتلهم و یقطع ایدیهم و ارجلهم من خالف یصلبهم علی جذوع النخل
*گویا تو مسلمان نیستی!
سبحان اهلل یا معاویه ! لکرنَّک لست من هذه االمه و لیسوا منک
*تو قاتل آن بی گناه حضرمی هستی
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أو لست قاتل الحضرمی الذی کتب إلیک فی زیاد أنّه على دین علیّ کرّم اللَّه وجهه ودین علیّ هو دیالن ابالن عمّاله
صلى اهلل علیه و آله الذی أجلسک مجلسک الذی أنت فیه ولوال ذلک کان أفضالل شالرفک وشالرف آبائالک تجشّالم
الرحلتین :رحلة الشتاء والصیف فوضعها اللَّه عنکم بنا منّة علیکم
*حکومت تو بزرگترین فتنه برای امت اسالمی است
وقلت فیما قلت :ال تردنّ هذه األُمّة فی فتنة وإنّی ال أعلم لها فتنة أعظم من إمارتک علیها
*نبرد با تو جهاد ارزشمند الهیست
وقلت فیما قلت :انظر لنفسک ولدینک وألُمّة محمّد .وإنّی واللَّه ما أعرف فضلًا من جهادک فإن أفعل فإنّه قربة إلالى
ربّی وإن لم أفعله فرستغفر اللَّه لدینی .وأسرله التوفیق لما یحب ویرضى
*نصیحت امام به معاویه
وقلت فیما قلت :متى تکدنی أکدک فکدنی یا معاویة ما بدا لک فلعمری لقدیماً یکاد الصالحون وإنّی ألرجالو أن ال
تضرّ إلّانفسک وال تمحق إلّاعملک فکدنی ما بدا لک واتّق اللَّه یا معاویة
واعلم أنّ للَّهکتاباً ال یغادر صغیرة وال کبیرة إلّاأحصاها
*از واگذاری حکومت به یزید پرهیز کن
واعلم أنّ اللَّه لیس بناسٍ لک قتلک بالظنّة وأخذک بالتهمة وإمارتک صبیّاً یشرب الشراب ویلعب بالکالب ما أراک
إلّا قد أوبقت نفسک وأهلکت دینک وأضعت الرعیّة و السالم»
اإلمامة والسیاسة  132 :1جمهرة الرسائل  37 :2ورواه الکشی فی رجاله  31 -29والمجلسی فی البحار -212 :22
امام علیه السالم در جلسه ای در مدینه که ابن عباس هم حضورداشت با استدالل های متقن معاویه را محکوم کرد کاله
معاویه با آن زیرکی و پر روئی که داشت متحیر ماند به بخشهائی از نامه اشاره می کنیم:
هیهات هیهات یا معاویه فضح الصبح فحمة الدجی و بهرت الشمس انوار السالرج و لقالد فضاللت حتالی افرطالت و
استرثرت حتی اجحفت و منعت حتی بخلت و جرت حتی تجاوزت ما بذلت لذی حق من اسالم حقّاله مالن نصالیب
حتی اخذ الشیطان حظّه االوفر ونصیبه االکمل
و فهمت ما ذکرته عن یزید من اکتماله وسیاسته المة محمد صلی اهلل علیه واله ترید ان توهم الناس فی یزید کانّالک
تصف محجوبا او تنعت غائبا او تخبر عما کان مما احتویته بعلم خاص و قد دلَّ یزید من نفسه علی موقع رأیه فخذ
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لیزید فیما أخذ به من استقرائه الکالب المهارشة عند التحارش و الحمام السالبق ألتالرابهنّ و القیالان ذوات المعالازف
وضروب المالهی تجده ناصرا
و دع عنک ما تحاول فما اغناک ان تلقی اهلل بوزر هذا الخلق باکثر مما انت القیه!...
.....ترید ان تُلبس الناس شبهةً یسعد بها الباقی فی دنیاه و تشقی بها فالی آخرتالک انَّ هالذا لهالو الخسالران المبالین و
استغفراهلل لی و لکم
االمامة و السیاسة183/1
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جلسه هشتم
تدابیر معاويه برای تثبیت يزيد و موضعگیری امام

علیه السالم

هدف  :تبیین عملکرد سیاسی اجتماعی معاویه و اقدامات امام

علیه السالم

معاویه برای تثبیت جایگاه والیتعهدی یزید نامه هائی به افراد دارای نفالوذ و شخصالیت هالای مطالرح ناماله نوشالت
عبداهلل بن عباس عبداهلل بن زبیر عبداهلل بن جعفر و امام حسین علیه السالم هالر کالدام ناماله ای بالا محتالوای خالاص
دریافت کردند ولی نامه به امام حسین علیه السالم خیلی حساب شده بود.
ولمّا بلغ الکتاب«مروان» إلى معاویة کتب رسالة إلى الحسین وهذا نصّها :أمّا بعد؛ فقد انتهت إلیّ أُمور عنک إن کانت
حقّاً فإنّی لم اظنها بک رغبة عنها
وان کانت باطلة فانت اسعد الناس بمجانبتها
ولعمر اللَّه إنّ من أعطى اللَّه عهده ومیثاقه لجدیر بالوفاء
وإنّ أحقَّ الناس بالوفاء من کان فی خطرک وشرفک ومنزلتک التی أنزلک اللَّه بها فالتنازع الی قطیعتک
«همان صلحی که معاویه فی المجلس نقض کرد »
و اتق اهلل و التردنَّ هذه االمة فی فتنة و انظر لنفسک و دینک و اُمة محمد و الیستخفنک الذین الیممنون
اإلمامة والسیاسة 130 :1
ب :تدبیر امام حسین علیه السالم در پاسخگوئی به زیاده خواهی های معاویه
امام حسین علیه السالم با هوشمندی تمام و بصورت کیفر خواستی از عملکرد معاویه پاسخ ناماله وی را تهیاله و او را
به چالش کشیدند که مجبور شد شخصا برای جلب توجه مردم مدینه وسران جبهة مردمی به مدینه سفر کند.
رسالة اإلمام الحسین إلى معاویة:
*به انجام کار نیک می اندیشم
« أمّا بعد فقد جاءنی کتابک تذکر فیه أنّه اُنتهت إلیک عنّی أُمور لم تکن تظنّنی بها رغبة بالی عنهالا وأنّ الحسالنات ال
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یهدی لها وال یسدّد إلیها إلّا اللَّه تعالى
*من اکنون به دنبال نبرد نیستم هرچند با حزب تو باید جنگید
وأمّا ما ذکرت أنّه رمی إلیک عنّی فإنّما رقّاه الملّاقون المشّاؤون بالنمیمة المفرّقالون بالین الجمالع وکالذب الغالاوون
المارقون ما أُرید لک حرباً وال خالفاً وإنّی ألخشى اللَّه فی ترک ذلک منک ومن حزبک القاسالطین حالزب الظلمالة
وأعوان الشیطان الرجیم.
*تو قاتل بندگان پاک باخته ای چون حجر هستی و به عهد خود وفادار نماندی
ألست قاتل حجر وأصحابه العابدین المخبتین الذین کانوا یستفظعون البالدع و یالرمرون بالالمعروف و ینهالون عالن
المنکر فقتلتهم ظلماً و عدواناً من بعد ما اعطیتهم المواثیق الغلیظه و العهود الممکده جرأءة علی اهلل و استخفافا بعهده
*تو قاتل عمرو بن حمق خزاعی هستی بعد از آنکه امان دادی!
اولست بقاتل عمرو بن الحمق الذی أخلقت و أبلیت وجهه العباده فقتلته من بعد ما أعطیته من العهود...
*تو زیاد بن ابیه به پدرت ملحق کردی و او را بر جامعه مسلط ساختی!
أو لست المدعی زیادا فی االسالم فزعمت انّه ابن ابی سفیان و قد قضی رسول اهلل صلی اهلل علیه و الاله انّ الولد للفالراش و
للعاهر الحجر ثم سلطته علی اهل االسالم یقتلهم و یقطع ایدیهم و ارجلهم من خالف یصلبهم علی جذوع النخل
*گویا تو مسلمان نیستی!
سبحان اهلل یا معاویه ! لکرنَّک لست من هذه االمه و لیسوا منک
*تو قاتل آن بی گناه حضرمی هستی
أو لست قاتل الحضرمی الذی کتب إلیک فی زیاد أنّه على دین علیّ کرّم اللَّه وجهه ودین علیّ هو دیالن ابالن عمّاله
صلى اهلل علیه و آله الذی أجلسک مجلسک الذی أنت فیه ولوال ذلک کان أفضالل شالرفک وشالرف آبائالک تجشّالم
الرحلتین :رحلة الشتاء والصیف فوضعها اللَّه عنکم بنا منّة علیکم
*حکومت تو بزرگترین فتنه برای امت اسالمی است
وقلت فیما قلت :ال تردنّ هذه األُمّة فی فتنة وإنّی ال أعلم لها فتنة أعظم من إمارتک علیها
*نبرد با تو جهاد ارزشمند الهیست
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وقل ت فیما قلت :انظر لنفسک ولدینک وألُمّة محمّد .وإنّی واللَّه ما أعرف فضلًا من جهادک فإن أفعل فإنّه قربة إلالى
ربّی وإن لم أفعله فرستغفر اللَّه لدینی .وأسرله التوفیق لما یحب ویرضى
*نصیحت امام به معاویه
وقلت فیما قلت :متى تکدنی أکدک فکدنی یا معاویة ما بدا لک فلعمری لقدیماً یکاد الصالحون وإنّی ألرجالو أن ال
تضرّ إلّانفسک وال تمحق إلّاعملک فکدنی ما بدا لک واتّق اللَّه یا معاویة
واعلم أنّ للَّهکتاباً ال یغادر صغیرة وال کبیرة إلّاأحصاها
*از واگذاری حکومت به یزید پرهیز کن
واعلم أنّ اللَّه لیس بناسٍ لک قتلک بالظنّة وأخذک بالتهمة وإمارتک صبیّاً یشرب الشراب ویلعب بالکالب ما أراک
إلّا قد أوبقت نفسک وأهلکت دینک وأضعت الرعیّة و السالم»
اإلمامة والسیاسة  132 :1جمهرة الرسائل  37 :2ورواه الکشی فی رجاله  31 -29والمجلسی فی البحار 212 :22
امام علیه السالم در جلس ه ای در مدینه که ابن عباس هم حضورداشت با استدالل های متقن معاویه را محکوم کرد کاله
معاویه با آن زیرکی و پر روئی که داشت متحیر ماند به بخشهائی از نامه اشاره می کنیم:
هیهات هیهات یا معاویه فضح الصبح فحمة الدجی و بهرت الشمس انوار السالرج و لقالد فضاللت حتالی افرطالت و
اس ترثرت حتی اجحفت و منعت حتی بخلت و جرت حتی تجاوزت ما بذلت لذی حق من اسالم حقّاله مالن نصالیب
حتی اخذ الشیطان حظّه االوفر ونصیبه االکمل
و فهمت ما ذکرته عن یزید من اکتماله و سیاسته المة محمد صلی اهلل علیه واله ترید ان توهم الناس فی یزید کانّک
تصف محجوبا او تنعت غائبا او تخبر عما کان مما احتویته بعلم خاص و قد دلَّ یزید من نفسه علی موقع رأیه فخذ
لیزید فیما أخذ به من استقرائه الکالب المهارشة عند التحارش و الحمام السالبق ألتالرابهنّ و القیالان ذوات المعالازف
وضروب المالهی تجده ناصرا
و دع عنک ما تحاول فما اغناک ان تلقی اهلل بوزر هذا الخلق باکثر مما انت القیه!...
.....ترید ان تُلبس الناس شبهةً یسعد بها الباقی فی دنیاه و تشقی بها فالی آخرتالک انَّ هالذا لهالو الخسالران المبالین و
استغفراهلل لی و لکم
االمامة و السیاسة183/1
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امام حسین علیه السالم ومسائل فکری فرهنگی
وضعیت فکری فرهنگی در شام

مردم به منش حاکم زیاده خواه و اقتدار طلب تربیت شدند اسالم اموی به دنبال حاکم سازی تفکر خالود بالا تغییالر
اسالم ناب و تطبیق آن با دست ساخته خود بود نمونه هائی بارز از برنامه های فکری فرهنگی عبارتند از:
 )1بدعتگذاری
الف  .حذف بسم اهلل و تکبیر در نماز
روى الشافعی کما نقل الفخر الرازی :أن معاویة قدم المدینة فصلى بهم و لم یقرأ بسم اللّه الرحمن الرحیم و
لم یکبر عند الخفض إلى الرکوع و السجود فلما سلم ناداه المهالاجرون و األنصالار یالا معاویالة سالرقت مالن
الصالة أین بسم اللّه الرحمن الرحیم و أین التکبیر عند الرجوع و السجود ثم إنه أعاد الصالة مالع التسالمیة و
التکبیر
روح المعانی  /ج23 / 1
وقتی معاویه به مدینه وارد شد در نماز بسم اهلل الرحمن الرحیم را قرائت نکرد و به هنگام رکوع و سالجود
تکبیر نگفت که مهاجر و انصار بر او اشکال گرفتند که معاویه نماز را از ما سرقت کردی بسم اهلل و تکبیالر
نماز چه شد؟ آنگاه معاویه نماز را با بسم اهلل و تکبیر اعاده کرد.
تفسیر کبیر فخر رازی 232/1
ب .خود را مالک بیت اهلل می دانست ابراهیم بن عقیل بصری نقالل مالی کنالد روزی معاویاله در حضالور
صعصعه و تعدادی از بزرگان گفت :االرض هلل و انا خلیفة اهلل فما أخذ من مال اهلل فهو لی و ما ترکت مناله
کان جائزاً لی..
صعصعه به او گفت:
تمنیّک نفسک ما الیکون جهالً مُعاوِیَ ال ترثَمِ
الغدیر 173/13به نقل از جمهرةالخطب العرب 237/1
ج .اضافه کردن اذان در نماز عیدین شافعی می گوید معاویه در شام برای اولین بار اذان را در نمالاز عیالد
اضافه کرد و حجاج در مدینه تکرر کرد.
الغدیر  181/1به نقل از االم شافعی 239/1
ابن حزم می گوید بنی اُمیه ترخیر برای خروج نماز عید و تقدیم خطبه و اذان و اقامه نماز عیالد را بالدعت
گذاشتند .الغدیر  182/1به نقل از المحلی ابن حزم 92/3
د .نماز جمعه را یک بار روز چهارشنبه و در موردی دیگر قبل از ظهر روز جمعه خواند.
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مروج الذهب  72/2و فتح الباری 038/2
ه  .فتوا به جمع بین االُختین
این فتوای معاویه در مقابل نص صریح قرأن است کاله فرمالود :حُرِّمَالتْ عَلَالیْکُمْ ….أَنْ تَجْمَعُالوا بَالیْنَ الْالرُخْتَیْنِ …
(20نساء) در المنثور 107/2
از این نمونه بدعتگذاری ها معاویه فراوان است.
 )2جعل حدیث
پیش از این به مواردی جعل حدیث علیه امام علی علیه السالم اشاره کالردیم از جملاله جعلالی کاله سالمرة بالن
جندب با دریافت  233هزار درهم انجام داد.
و جعل احادیثی در فضائل معاویه و سر زمین شام
اضواء علی السنة المحمدیه محمود ابو ریّه ص 129
)0ترویج قصه گوئی و اسرائیلیات و رشد فعالیت های کعب االحبار
اضواءعلی السنة المحمدیة محمود ابو ریّه ص 191
 )0تبلیغات غوغاساالری در موسم حج
 )2در نهج البالغه نامه علی علیه السالالم به قثم بن عباس آمده :أَمّا بَعدُ فَإنَّ عَینِی بِالمَغرِبِ کَتَبَ إِلَالیَّ یُعلِمُنِالی إِنَّالهُ
وُجِّهَ إِلَى المَوسِمِ مِنْ أَهلِ الشَّامِ العَمی القُلُوبِ الصُم االسماع الکمةِاالبصار الَّذِینَ یَلبِسُالونَ الحَالقَّ بِالباطِاللِ وَ
یُطِیعُونَ المَخلُوقَ فِی مَعصِیةِ الخَالِق...فاقم علی ما فی یدیک قیام الحازم الصاللیب و الناصالح اللبیالب ..نهالج
البالغه نامه 00
 )3برخورد گزینشی با مسلمانان
معاویه بر خالف آموزه های پیامبر اسالم که فرمود  :أخرج ابن مردویه و البیهقی عن جابر بن عبالد اهلل قالال خطبنالا
رسول اهلل صلى اهلل علیه و سلم فی وسط أیام التشریق خطبة الوداع فقال یا أیها الناس اال ان ربکم واحد أال أن أباکم
واحد أال ال فضل لعربی على عجمی و ال لعجمی على عربی و ال ألسالود علالى أحمالر و ال ألحمالر علالى أسالود اال
بالتقوى … أال هل بلغت قالوا بلى یا رسول اهلل قال فلیبلغ الشاهد الغائب الدر المنثور فى التفسیر بالماثور 89/ 3
عجم ها را به عنوان شهروند درجه می شناخت و سهم آنان ا ز بیالت المالال را کمتالر از عالرب هالا مالی پرداخالت و
کارهای سخت همانند راه سازی قطع درختان و جنگ را به دوش آنان می گذاشت و عجم ها نمی توانسالتند زن
عرب اختیار کنند و یا امامت جماعت بشوند ودر آخرین نامه اش به زیاد بن سمیه نوشت :
...یَا أَخِی لَوْ أَنَّ عُمَرَ سَنَّ دِیَةَ الْمَوَالِی عَلَى النِّصْفِ مِنْ دِیَةِ الْعَرَبِیِّ فَذَلِکَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى لِمَا کَالانَ لِلْعَالرَبِ فَضْاللٌ عَلَالى
50

الْعَجَمِ فَإِذَا جَاءَکَ کِتَابِی هَذَا فَرَذِلَّ الْعَجَمَ وَ أَهِنْهُمْ وَ أَقْصِهِمْ وَ لَا تَسْتَعِنْ بِرَحَد مِنْهُمْ وَ لَا تَقْضِ لَهُمْ حَاجَةً فَوَ اللَّهِ إِنَّکَ
لَابْنُ أَبِی سُفْیَانَ خَرَجْتَ مِنْ صُلْبِهِ وَ قَدْ کُنْتَ حَدَّثْتَنِی وَ أَنْتَ یَا أَخِی عِنْدِی صَدُوقٌ ....بحار األنوار 230 /00
این در حالی است که دربار شدید به عجم ها نیازمند بود و اعالم می کرد سزاوار است که امور دیوان نویسالندگان
و امور خراج به دست عجم ها باشد که به این امور خبیر هستند.
تاریخ یعقوبی 202/2
 )3اجازه نفوذ به بیگانگان
از کعب االحبار یهودی و سرجون مسیحی و فرزندش منصور به عنوان های مختلف مانند کاتب مستشار
و وزیر مالیه حکومت استقبال می گردید.
تاریخ یعقوبی 202/2
الکامل  327/0و معاویةبن ابی سفیان فی المیزان 139
ابن اُثال نصرانی مسملیت خراج را عهده دار بود و به دستور معاویه عبدالرحمن بن خالد بن ولید را که در حمالص
موقعیت خوبی پیدا کرده بود مسموم ساخت.تاریخ یعقوبی 220/2
مسائل فکری فرهنگی جبهه حق

الف .توجه به حفن اساس اسالم
امام کشتی اسالم را از میان تمام امواج سهمگین و طوفانهای ویرانگر دنیاطلبی بنی اُمیه باله پالیش بالرد و حالافن راه
صحیح اسالم بود و در این مسیر محرومیتها و مرارتهای فراوانی را بر خویش به جان خرید.
ب.تبیین جایگاه اهلبیت و معرفت آن
امام در فرصت های مختلف به تبیین جایگاه اهلبیت و شرائط پیروی پرداختند از امام صالادق علیاله السالالم نقالل شالده:
خَرَجَ الْحُسَیْنُ بْنُ عَلِیٍّ عَلَى أَصْحَابِهِ فَقَالَ :أَیُّهَا النَّاسُ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ ذِکْرُهُ مَا خَلَقَ الْعِبَادَ إِلَّا لِیَعْرِفُالوهُ فَالإِذَا عَرَفُالوهُ
عَبَدُوهُ فَإِذَا عَبَدُوهُ اسْتَغْنَوْا بِعِبَادَتِهِ عَنْ عِبَادَةِ مَنْ سِوَاهُ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ :یَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ بِرَبِی أَنْتَ وَ أُمِّالی فَمَالا مَعْرِفَالةُ
اللَّهِ؟ قَالَ :مَعْرِفَةُ أَهْلِ کُلِّ زَمَانٍ إِمَامَهُمُ الَّذِی تَجِبُ عَلَیْهِمْ طَاعَتُهُ .تفسیر نالور الثقلالین ج 102 3باله نقالل از علالل
الشرایع /8باب  8ح 1
ج .توجه به افراد آسیب پذیر جامعه اسالمی
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المناقب البن شهرآشوب عَمْرُو بْنُ دِینَارٍ قَالَ :دَخَلَ الْحُسَیْنُ ع عَلَى أُسَامَةَ بْنِ زَیْد وَ هُوَ مَرِیضٌ وَ هُوَ یَقُولُ وَا غَمَّالاهْ
فَقَالَ لَهُ الْحُسَیْنُ ع وَ مَا غَمُّکَ یَا أَخِی قَالَ دَیْنِی وَ هُوَ سِتُّونَ أَلْفَ دِرْهَمٍ فَقَالَ الْحُسَیْنُ هُوَ عَلَیَّ قَالالَ إِنِّالی أَخْشَالى أَنْ
أَمُوتَ فَقَالَ الْحُسَیْنُ لَنْ تَمُوتَ حَتَّى أَقْضِیَهَا عَنْکَ قَالَ فَقَضَاهَا قَبْلَ مَوْتِهِ .مناقب 33/2
د .روشنگری برای علماء ودعوت به یاری حق
مِنْ کَلَامِ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیٍّ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَیْهِمَا فِی الْرَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّهْیِ عَنِ الْمُنْکَرِ:
اعْتَبِرُوا أَیُّهَا النَّاسُ بِمَا وَعَنَ اللَّهُ بِهِ أَوْلِیَاءَهُ مِنْ سُوءِ ثَنَائِهِ عَلَى الْأَحْبَارِ إِذْ یَقُولُ لَوْ ال یَنْهاهُمُ الرَّبَّانِیُّونَ وَ الْرَحْبالارُ عَالنْ
قَوْلِهِمُ الْإِثْمَ وَ قَالَ :لُعِنَ الَّذِینَ کَفَرُوا مِنْ بَنِی إِسْرائِیلَ إِلَى قَوْلِهِ :لَبِئْسَ ما کانُوا یَفْعَلُونَ وَ إِنَّمَا عَابَ اللَّالهُ ذَلِالکَ عَلَالیْهِمْ
لِرَنَّهُمْ کَانُوا یَرَوْنَ مِنَ الظَّلَمَةِ الَّذِینَ بَیْنَ أَظْهُرِهِمُ الْمُنْکَرَ وَ الْفَسَادَ فَلَا یَنْهَوْنَهُمْ عَنْ ذَلِکَ رَغْبَةً فِیمَا کَانُوا یَنَالُونَ مِالنْهُمْ وَ
رَهْبَةً مِمَّا یَحْذَرُونَ وَ اللَّهُ یَقُولُ فَال تَخْشَوُا النَّاسَ وَ اخْشَوْنِ وَ قَالَ :الْمُمْمِنُونَ وَ الْمُمْمِناتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِیاءُ بَعْضٍ یَرْمُرُونَ
بِالْمَعْرُوفِ وَ یَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ فَبَدَأَ اللَّهُ بِالْرَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّهْیِ عَنِ الْمُنْکَالرِ فَرِیضَالةً مِنْالهُ لِعِلْمِالهِ بِرَنَّهَالا إِذَا أُدِّیَالتْ وَ
أُقِیمَتْ اسْتَقَامَتِ الْفَرَائِضُ کُلُّهَا هَیِّنُهَا وَ صَعْبُهَا وَ ذَلِکَ أَنَّ الْرَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّهْیَ عَنِ الْمُنْکَرِ دُعَاءٌ إِلَى الْإِسْلَامِ مَعَ رَدِّ
الْمَظَالِمِ وَ مُخَالَفَةِ الظَّالِمِ وَ قِسْمَةِ الْفَیْءِ وَ الْغَنَائِمِ وَ أَخْذِ الصَّدَقَاتِ مِنْ مَوَاضِعِهَا وَ وَضْالعِهَا فِالی حَقِّهَالا ثُالمَّ أَنْالتُمْ أَیُّهَالا
الْعِصَابَةُ عِصَابَةٌ بِالْعِلْمِ مَشْهُورَةٌ وَ بِالْخَیْرِ مَذْکُورَةٌ وَ بِالنَّصِیحَةِ مَعْرُوفَةٌ وَ بِاللَّهِ فِی أَنْفُسِ النَّاسِ مَهَابَةٌ یَهَابُکُمُ الشَّرِیفُ وَ
یُکْرِمُکُمُ الضَّعِیفُ وَ یُمْثِرُکُمْ مَنْ لَا فَضْلَ لَکُمْ عَلَیْهِ وَ لَا یَدَ لَکُمْ عِنْدَهُ تَشْفَعُونَ فِی الْحَالوَائِجِ إِذَا امْتَنَعَالتْ مِالنْ طُلَّابِهَالا وَ
تَمْشُونَ فِی الطَّرِیقِ بِهَیْبَةِ الْمُلُوکِ وَ کَرَامَةِ الْرَکَابِرِ أَ لَیْسَ کُلُّ ذَلِکَ إِنَّمَا نِلْتُمُوهُ بِمَا یُرْجَى عِنْدَکُمْ مِنَ الْقِیَامِ بِحَقِّ اللَّالهِ وَ
إِنْ کُنْتُمْ عَنْ أَکْثَرِ حَقِّهِ تُقَصِّرُونَ فَاسْتَخْفَفْتُمْ بِحَقِّ الْرَئِمَّةِ فَرَمَّا حَقَّ الضُّعَفَاءِ فَضَیَّعْتُمْ وَ أَمَّا حَقَّکُمْ بِزَعْمِکُمْ فَطَلَبْتُمْ فَلَا مال
[مَالًا] بَذَلْتُمُوهُ وَ لَا نَفْساً خَاطَرْتُمْ بِهَا لِلَّذِی خَلَقَهَا وَ لَا عَشِیرَةً عَادَیْتُمُوهَا فِی ذَاتِ اللَّهِ ….
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جلسه نهم
عوامل و زمینه های وقوع حادثه کربالء

هدف :تبیین زمینه ها و عوامل قیام امام حسین علیه السالم و برخی از رخدادهای عاشورا
امام حسین علیه السالالم تا معاویه زنده بود قیام نفرمودند و در مقابل نامه جعدة بن هیبرة بالن ابالی وهالب کاله از یالاران
مخلص کوفی امام بود و از امام دعوت به قیام کرده بود نوشتند....:و اما انا فلیس رأیی الیوم ذاک فرلصالقوا رحمکالم
اهلل باالرض و اکمنوا فی البیوت و احترسوا من الظّنة مادام معاویة حیّاً فان یُحدث اهلل به حدثاً و انا حیٌّ کتبت الیکم
بِرأیی و السالم
حیاة االمام الحسین علیه السالم  203/2به نقل از اخبار الطوال  203و انساب االشراف  /1ق 1
)1دفاع از کیان اسالم و انحراف آن
امام حسین علیه السالم در تبیین علت قیام خویش به سخن رَسُول اللَّه صلى اهلل علیه وآله اسالتناد کردنالد کاله فرمالود« :مَالنْ رأى
سُلطاناً جائراً مُسْتَحِلًاّ لِحرامِ اللَّهِ ناکِثاً بِعَهْدِ ال لَّهِ مُخالِفاً لِسُنَّةِ رَسولِ اللَّهِ یَعْمَلُ فی عِبادِ اللَّهِ بِاإلِثْمِ وَ العُالدْوانِ فَلَالمْ یُغَیِّالرْ عَلَیْالهِ
بِفِعْلٍ وَ ال قولٍ کانَ حقّاً عَلَى اللَّه أنْ یُدْخِلَهُ مَدْخَلَهَ
و در ادامه به هفت مورد از اقدامات خالف دین حکومت یزید پرداخته فرمودند :أال و إنَّ همالءِ قَدْ لَزِمُالوا طَاعَالةِ الشَّالیْطانِ وَ
تَرَکُوا طَاعَةَ الرَّحْمنِ وَ اظْهَرُوا الفَسَادَ وَ عَطَّلُوا الحُدُودَ واستاْثَرُوا بالْفَیْ ءَ وَ احَلُّوا حَرامَ اللَّهِ وَ حَرَّمُوا حَاللَهُ وَ أَنَالا أحَالقُّ مِمّالنْ
غَیَّرَ

الکامل ابن أثیر ج  2ص 39؛ الطبری فی تاریخه ج  3ص 228
)2یزید حاکم غاصب و نا الیق
یزید به اسالم و پیامبر صلی اهلل علیه و آله اعتقاد نداشت و با استناد به اشعار ابن الزبعرى گفت.... :
لست من خندفَ إن لم انتقم

من بنی أحمد ما کان فعل

لعبت هاشم بالملک فال

خبر جاء والوحی نزل

حیاةاالمام الحسین ع  197/2به نقل از البدایة والنهایة182/9
امام نمی توانستند ساکت بمانند وشاهد چنین تفکر در حاکمیت جهان اسالم باشند.
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 )0روشنگری امام در راستای بیدار سازی جامعه
مروان در راستای به کرنش آوردن امام علیه السالم از راه دلسوزی در آمد و باله امالام علیاله السالالم عالرض کرد:انّالی ناصالح
فرطعنی ترشد و تسدد  ..فقال االمام :وما ذاک یامروان؟
قال مروان انی آمرک ببیعة امیرالمممنین یزید فانّه خیر لک فی دینک و دنیاک فرد علیه االمام علیاله السالالم ببلیالغ منطقاله
قائالً:
علی االسالم السالم اذ قد بُلیت االمة براعٍ مثل یزید....سمعت جدی رسول اهلل صلی اهلل علیه و آله یقالول :الخالفالة محرمالة
علی آل ابی سفیان و علی الطلقاء و ابناء الطلقاء فاذا رأیتم معاویه علی منبری فابقروا بطنه فو اهلل لقد رأه اهل المدینه
علی منبر جدّی فلم یفعلوا ما آمروا به
فتوح البلدان ابن اعثم  17/3و مقتل الحسین ع للخوارزمی 192/1
 )2وجود داوطلبان جان برکف
توسط شیعیان کوفه نامه های زیادی برای امام نوشته شده بالود و از ایشالان دعالوت کالرده بودنالد باله کوفاله برونالد
شخصیت هائی همچون سلیمان بن صرد خزاعی مُسیّب بن نَجَبَه رُفاعة بن شداد و حبیب بالن مظالاهر و گروهالی
دیگ ر چون شبث بن ربعی حجّار بن ابجر یزید بن الحارث عروة بن قیس عمرو بن حجاج الزبیدی و محمد بالن
عمیر التمیمی (این افراد روز عاشورا در مقابل امام ایستادند) نیز نامه نوشتند :اما بعد فقد اخضّر الجَنالاب و اینعالت
الثمار فاقدم علی جندک مجنّده والسالم
ارشاد  09/2تاریخ طبری  232/2الفتوح ابن اعثم 00/3
به نوعی این دعوتنامه اتمام حجتی است برای امام

علیه السالم

ایشان در پاسخ مرقوم فرمودند:

أمّا بعد؛ فإنّ هانئاً وسعیداً قدما علیَّ بکتبکم وکانا آخر من قدم علیَّ من رسلکم وقد فهمالت کاللّ الالذی اقتصصالتم
وذکرتم ومقالة جلّکم أنّ ه لیس علینا إمام فاقبل لعلّ اللَّه أن یجمعنا بک على الحقّ والهدى وإنّی باعث إلیکم أخالی
وابن عمّی وثقتی من أهل بیتی مسلم بن عقیل فإن کتب إلیَّ :أنّه قد اجتمع رأی ملَئِکم وذوی الحجى والفضل منکم
على مثل ما قدمت علیّ به رسلکم وقرأته فی کتبکم فإنّی أقدم علیکم وشیکاً إن شاء اللَّه فلعمالری مالا اإلمالام إلّالا
الحاکم بالکتاب القائم بالقسط الدائن بدین الحق الحابس نفسه على ذات اللَّه والسالم
ارشاد  08/2فتوح ابن اعثم  03/3اعالم الوری 203/1
امام علیه السالالم در رویا روئی لشکر حرّ بن یزید ریاحی اشاره به همین نامه ها کردند و فرمودند ...:قد أتتنی کتالبُکم و
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قدمت علیّ رسلُکم ببیعتکم و انّکم التسلمونی و التخذلونی...
تاریخ طبری  032/2و الکامل فی التاریخ 293/0
 )3آزاد مردی چون امام حسین علیه السالم نمی تواند تحت حکومت فاسق باشد
امام در مقابل فشارها برای بیعت با یزید فرمود:
أَال إِنَّ الدَّعِیَّ ابْنَ الدَّعِیَّ قَدْ رَکَزَ بَیْنَ اثْنَتَیْنِ :بَیْنَ السِّلَّةِ وَالذِّلَّةِ وَهَیْهاتَ مِنَّا الذِّلَّة یَرْبَى اللَّهُ ذلِکَ لَنا وَرَسُولُهُ وَالْمُمْمِنُونَ
وَ حُجُورٌ طابَتْ وَ حُجُورٌ طَهُرَتْ ..
لهوف سید بن طاووس  20اعیان الشیعه 330/1
و یا فرمود :وَاللَّه ال أُعطیکُمْ بِیَدی إعطاءَ الذَّلیل وَال أقِرُّ لَکُمْ إقرارَ العَبیدِ یَرْبى اللَّاله ذلِالک ورَسُالولُهُ وحُجُالورٌ طابَالتْ
وَطَهُرَتْ وأُنُوفٌ حَمِیَّةٌ ونُفُوسٌ زَکِیّةٌ مِنْ أنْ نُمْثِرَ طاعَةَ اللِّئامِ على مَصارِعِ الکِرامِ
ویا فرمود:مثلی الیباع مثله
خروج امام علیه السالم از مدينه و حماسه بزرگ و ماندگار عاشوراء

امام شب یکشنبه  28رجب سال  33هجری به همراه خانواده و جمعی از برادران و خواهران و فرزندانشان از مدینه
خارج شدند هنگام خروج محمد حنفیّه از روی شفقت و مهربانی به امام عرض کرد شما محبالوبترین و عزیزتالرین
بر من هستید از بیعت با یزید بپرهیزید و به شهرهای دور بروید اگر مردم با شما بیعت کردند سپاس خدا گوئید که
به تکلیف عمل کرده اید ودر غیر این صورت خوف دارم بین شما و یارانتان و طرفداران حکومت درگیری وکشتار
رخ دهد ...امام در پاسخ او فرمودند:یا اخی قد نصحت و أشالفقت و ارجالو أن یکالون رأیالک سالدید ًا موفقال ًا فسالار
الحسین علیه السالم الی مکه و هو یقرء :فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفاً یَتَرَقَّبُ قَالَ رَبِّ نَجِّنِالی مِالنَ الْقَالوْمِ الظَّالالِمِینَ» (قصالص)21 -
ارشاد مفید 03/2
در هنگام خروج دو وصیت داشتند
انّ الحسین یشهد ان ال اله الّا اهلل وحده الشریک له و انَّ محمداً عبده و رسوله جاء بالحق من عنده و انّ الجنة حالق
و النار حق و الساعةأتیة الریب فیها و انّ اهلل یبعث من فی القبور
شاید حکمت بیان شهادت به اعتقادات و اصول دین پاسخی باشد برای آنانی که امام را به خارجی و بیرون رفته از
امت پیامبر صلی اهلل علیه و آله متهم می کردند و در ادامه اهداف قیام خود را اعالم داشتند:
إنّی لَمْ أَخْرُجْ أشِراً وَ ال بَطراً وال مُفْسِداً وال ظالِماً وإنّما خَرَجْتُ لِطَلَبِ اإلصْالحِ فی أُمَّةِ جَدِّی أُریدُ أنْ آمُرَ بِالْمَعْروفِ
وأنهى عنِ المُنْکَرِ و اَسیرُ بسیرةِ جدّی و اَبی علی بن ابیطالب فَمَنْ قَبِلَنی بِقَبوُلِ الحقِّ فاللَّهُ أولى بالحقّ ومَنْ رَدَّ عَلَالیَّ
هذا أصْبِرُ حتّى یَقضِىَاللَّه بَینی وَبَینَ القَومِ بالحقِّ وهُوَ خَیْرُ الحاکِمِینْ
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بحار االنوار 028/ 22

ب وصیت به ام سلمة همسر پیامبر
قال ابو جعفر علیه السالم لمّا توجه الحسین علیه السالم الی العراق و دفع الی ام ساللمة زوجالة النبالی صاللی اهلل علیاله والاله
الوصیه و الکتب و غیر ذلک قال لها:اذا اتاک اکبر ولدی فادفعی الیه ما قد دفعت الیکِ فلمّا قتل الحسین
السالم أتی علی بن الحسین علیه السالم ام سلمه فدفعت الیه کلّ شیئ اعطاها الحسین

علیاله

علیه السالم

الغیبه للطوسی 119اثبات الهداة 212/3
 در انتخاب مسیر حرکت بعضی پیشنهاد حرکت از راه های فرعی رادادند ولی امام نپذیرفتند و از راه اصلی
طی طریق کرده فرمودند:ال و اهلل ال افارقه حتی یقضی اهلل ما هو قاض ارشاد مفید 03/2
مناسب ترین محل برای توقف موقت مکه بود و امام تصمیم گرفتند برای چند ماه در مکه ساکن شدند.
و در شب جمعه سوم شعبان وارد مکه شدند در حالیکه این آیه را قرائت می فرمود:
وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْیَنَ قَالَ عَسَى رَبِّی أَنْ یَهْدِیَنِی سَوَاءَ السَّبِیلَ قصص22
معتمرین وأهل اآلفاق وعبداهلل بن زبیر مکرر از امام استقبال کردند در عین حال سایه حضور امام در مکاله بالر ابالن
زبیر سنگینی می کرد زیرا مردم از امام استقبال خوبی داشتند.
بررسی حادثه بزرگ عاشورا و شهادت امام

علیه السالم

حکومت تمامیت خواه یزید در درجه اوّل به دنبال گرفتن بیعت از امام حسین بود زیرا:
الف در اختیار گرفتن قله محبوبیت ملّی همانند امام حسین علیه السالم یعنی تسلیم تمام شخصیتهای مخالف یزید
ب مشروعیت بخشی به حکومت خویش که حتی حسین بن علی علیهماالسالم نیز در مقابل ایالن حکومالت تضاللع
کرده است.
در صورت عدم دسترسی به خواسته اش از هیچ فعالیتی در از سر راه برداشتن امام حسین علیه السالم دریغ نمی کرد تا
درس عبرتی برای بقیه باشد.
امام خوب می دانست که آنان دست بردار نیستند از این رو به محمد بن حنفیه که از امام می خواست به شالهرهای
دور دست سفر کنید فرمود« :لو دخلت فی جحر هامة من هذه الهوام الستخرجونی حتی یقتلونی» و یا به جعفر بالن
سلیمان الضبعی فرمود( :واهلل ال یَدَعونی حتی تستخرجوا هذه العلقة «قلب» من جوفی ) زیرا از معاویه شنیده بود که
گفت :یا اباعبداهلل علمتَ انّا قتلنا شیعة ابیک فحنّطناهم و کفّناهم و صلّینا علیهم و دفنّاهم...
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تاریخ یعقوبی 233/2
برای امام جز دو راه باقی نمانده بود یا در مکه بماند و طیّ یک صحنه ساختگی حکومت به شهادت برسد و خون
امام احیاگر نباشد واز یادها برود و یا آنکه پرچم احیاء دین و اصالح امت پیامبر را به دوش گیرد و عزتمندانه جان
خویش را در مسیر هدف مقدسش نثار کند که امام راه دوم را انتخاب کرد و خواهر گالرامیش در مجلالس عبیالداهلل
وقتی سمال کرد :کَیْفَ رَأَیتِ صُنْعَ اللَّهِ بِرَخیکِ وَ اهْلِ بَیْتِکِ؟ فرمود :ما رَأَیتُ الّا جَمیلًا همُالءِ قَوْمٌ کَتَالبَ اللَّالهُ عَلَالیْهِمُ
الْقَتْلَ فَبرَزُوا الى مَضاجِعِهِمْ وَ سَیَجْمَعُ اللَّهُ بَیْنَکَ وَ بَیْنَهُم فَتُحاجُّ وَ تُخاصَم فَانْظُر لِمَنْ یَکُونَ الفَلْجُ یَوْمَئِذ هَبَلَتْکَ امُّکَ
یابنَ مَرْجانَة ..آن گاه عبیداهلل گفت :الْحَمْدُ للَّهِ الَّذی فَضَحَکُم وَ قَتَلَکُم وَ اکْذَبَ احْدُوثَتَکُم  ...که عقیلاله بنالی هاشالم
پاسخ فرمود:الْحَمدُللَّهِ الَّذی اکْرَمَنا بِنَبِیِّهِ مُحَمَّد وَ طَهَّرنَا مِنَ الرِّجْسِ تَطْهیراً وانَّما یَفْتَضِحُ الفاسِقُ وَ یَکذِبُ
پرسش:

)1سه عامل از عوامل قیام امام حسین علیه السالم راشرح دهید.
)2چرا امام مدینه و مکه را ترک کردند؟
 )0شهادت امام چه ترثیری در کاخ یزید ایجاد کرد؟
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جلسه دهم
پیآمدهای قیام کربالءبا تکیه بر قیام های شیعی

پیآمدهای قیام کربالء را باید در فضاهای جداگانه مورد مالحظه قرار داد.
الف ابتکار عمل در دست کاروان اسیران
اساس گناه و شهادت امام حسین علیه السالم و یاران مظلومش موجب سرافکندگی دولت اموی گشته بالود ولالی آنالان
برای تسلط بر اوضاع با برگزاری جشن و خوشحالی به دنبال تحریف واقعیالات و دگرگالون جلالوه دادن واقعیالات
بودند که یادگاران حسینی در احیای پیام های عاشورا هرکدام به نوبه خود اقدام به روشنگری کردند.
)1خطبه حضرت زینب در کوفه
ایشان با آنکه غمگین و مصیبت زده بود در راه روشنگری اهداف قیام امام حسین علیه السالالم با لحنی کوبنده مسالتدل
و درعین حال عاطفی مانند پدر بزرگوارش خطبه خواند و با بیان ضعف های اجتماعی :هَاللْ فالیکُمْ الّالا الصَاللَفُ وَ
العَجْبُ وَ الشَنَفُ وَ الکِذْبُ وَ مَلَقُ الِا ماءِ وَ غَمْزُ االعْداءِ او کَمَرْعى عَلى دِمْنَةٍ اوْ کَفِضَّةٍ عَلالى مَلْحُالوَدة أَال بِالئْسَ مالا
قَدَّمَتْ لَکُمْ انْفُسُکُمْ أَن سَخِطَ اللَّهُ عَلَیْکُم وَ فِی العَذابِ أَنْتُمْ خالِدُون به تبیین عملکرد آنان و صالفحه سالیاهی کاله از
خود به جاگذاشتند پرداخت وفرمود:
اتَدْرُون وَ یلَکُم أَیَّ کَبِد لِمُحَمَّد صَلّى اللَّه عَلَیهِ وَ آله فَرَثْتُم؟! وَ ایَّ عَهْد لَهُ نَکَثْالتُم؟! وَ أَیَّ کَریمَالة لَالهُ ابْالرَزْتُم؟! وَ ایَّ
حُرْمَةٍ لَهُ هَتَکْتُم؟! وَ ایَّ دَمٍ لَهُ سَفَکْتُم؟! لَقَدْ جِئْتُمْ شَیْئاً ادّاً تَکَادُ السَّماواتُ یَتَفطَّرْنَ مِنْهُ وَ تَنْشَقُّ االرْضُ وَ تَخِرُّ الجِبالالُ
هَدّاً! لَقَدْ جِئْتُم بِها شَوْهاء صَلْعاء عَنْقاءَ سَوداءَ فَقْماءَ خَرْقاءَ االرْضِ وَ مِلْءِ السَّماءِ.اا
امالی المفید 021و امالی الطوسی  83/1و مناقب آل ابی طالب 113/2
 )2خطبه فاطمه بنت الحسین

علیه السالم

ایشان نیز با بالغت و فصاحت پس از حمد الهی و درود به پیامبر صلی اهلل علیه و آله به توضیح راه معصومان و شالاخص
های راه دیگران پرداخت و فرمود:
یا أهل الکوفة یا أهل الغدر والمکر والخیالء ِإنّا أهل البیت ابتالنالا اهلل بکالم وابالتالکم بنالا فجعالل بالءَنالا حسالنا ..
فکفرتمونا وکذبتمونا ورأیتم قتالنا حاللًا وأموالنا نهباً  ..کما قتلتم جدَّنا باألمس وسیوفکم تقطالر مالن دمائنالا أهالل
البیت.
تباً لکم فانتظروا اللعنة والعذاب فَکرَنْ قد حَلَّ بکم  ...ویذیق بعضکم برس ما تخلدون فی العذاب األلیم یوم القیامة
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بما ظلمتمونا أال لعنة اهلل على الظالمین.
االحتجاج  132/2بحار االنوار113/23
 )0خطبه امام سجاد

علیه السالم

امام نیز با تنی خسته و قلبی داغدار ولی روحی مُلهم از الطاف الهی با شیوه ای استداللی و سرشار از عاطفه فرمود:
ایها الناس اُنشدکم اهلل هل تعلمون أنّکم کتبتم إلى أبی وخَال َد ْعتُموه وأعطیتمالوه مالن أنفسالکم العهالد والمیثالاق ثالم
قاتلتموه وخَذَلْتموه؟ بری عین تنظرون إلى رسول اهلل صلى اهلل علیه وآله یقول لکم :قاتلتُم عِتْرَتی وانتهکتُم حُرْمَتی
فلستم من أمتی..
االحتجاج 117 /2
امام با آرامش تمام وجدان خفته آنان را بیدار کرد از غدر و بی وفائی آنان یاد کردندکاله اعالالم داشالتند :انّالا حالرب
لحربکم و سلم لسلمک لنرخذن یزید لعنه اهلل و نبرأ ممن ظلمک..
االحتجاج 117/2
ب در فضای دستگاه حاکمه
 )1سرگشتگی و بحران تصمیم گیری در دربار
روشنگری های حضرت زینب و امام سجاد علیهماالسالم ضمن رسوائی حکومت دربار را با بحران رو برو
کرد تا آنجا که هیچ کس حاضر به پذیرفتن جنایت کربال نبود و هر کدام از یزیالد و ابالن زیالاد گنالاه را باله
گردن دیگری می انداخت یزید می گفت:
و ما علمت بخروج ابی عبداهلل حین خرج و البقتله حین قتله» االمامه و السیاسه 9/2
یا گفت  :لعن اهلل ابن سمیّه اما اِنّی لو کنت صاحبه لعفوت عنه ..تجارب االمم 72/2
و یا  ... :لکن عبید اهلل بن زیاد لم یعلم رأیی فی ذلک فعجّل علیه بالقتل فقتله ..
مقتل الحسین خوارزمی93/2
ذهبی می نویسد :لمّا قتل عبیداهلل الحسین و اهله بعث برؤوسهم الی یزید فسرَّ بقتلهم أولّاً ثم لم یلبث حتی
ندم علی قتلهم  ..سیر أعالم النبالء 07/0
و آنانی که دنبال گرفتن جایزه دربار در به شهادت رساندن امام بودند زیانکار و پشیمان شدند شالهادت آن
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حضرت قدرت تدبیر و اقتدار ظاهری را از کاخ نشینان شام گرفت.
)2یزید اسیر اعمال خود و به ظاهر در خدمت اهلبیت

علیهم السالم

الف :اشک و ناله در حرمسرای یزید
باورود سر امام حسین علیه السالم به دربار و اطالع بانوان حرمسرا از ورود سر امام علیه السالالم و بانوان اهل بیت
آن حضرت به کاخ یزید گریستند.
قال البالذری:وصیّح نساء من نساءیزید بن معاویه و وَلوَلن حین اُدخل نساء الحسین علیهنَّ
انساب االشراف 217/0
طبری به اسنادش از حارث بن کعب نقل می کند :فخرجنَّ حتی دخلنَّ دار یزید فلم تبالق مالن آل معاویاله
امرأة الّا استقبلتهنّ تبکی تنوح علی الحسین
تاریخ طبری  030/2الکامل فی التاریخ 93/0
در میان همسران یزید هند بنت عبداهلل بن عامر بن کریز گریه وزاری و بی تابی نمود و یزید را نسالبت باله
کارش تقبیح کرد که یزید گناه را به گردن عبیداهلل انداخت:
و خرجت هند بنت عبداهلل بن عامر...فشقت الستر و هی حاسرة فوثبت علی یزید و قالت أرأس ابن فاطمه
مصلوب علی باب داری ؟ فغطاها یزید و قال  :نعم فاعولی علیه یا هند و ابکی علی ابالن بنالت رسالول اهلل
صریخة قریش عجَّل علیه ابن زیاد فقتله قتله اهلل
مقتل خوارزمی 70/2
ب اقامه عزاء در کاخ یزید
قال ابن سعد :و أمَرَ«یزید»نساء آل ابی سفیان فرقمن المرتم علی الحسین ثالثة ایام فما بقیت منهن امالرأة الّالا
تلقّتنا تبکی و تنتحب و نُحنَ علی حسین ثالثة
طبقات الکبری  90و سیر اعالم النبالء 030/0
ج اشک تصنعی یزید
یزید در فرار به جلو و اظهار همدردی اشک ریخت  :فبکی یزید حتی کادت نفسه تفالیض ! و بکالی اهالل
الشام حتی اعلت اصواتهم

60

االمامة و السیاسة9/2
د تغییر محل اسکان اهلبیت
قال ابن قتیبة«:قال یزید» خلّوا عنهم و اذهبو بهم الی الحمام و اغسلوهم و اضربوا علالیهم القبالاب ففعلالوا و
أمال علیهم المطبخ و کساهم و اخرج لهم الجوائز الکثیرة من االموال و الکسوة
االمامة و السیاسه9/2
ج در فضای جامعه و اجتماع
بازتاب روشنگری ها پیام آوران عاشورا نسبت به انجام این گناه بزرگ در جامعه
)1نارضایتی عمومی
یزید با رو به رو شدن با این شرائط اعالم کرد :لعن اهلل ابن مرجانه! لقد بغّضنی الی المساللمین و زرع فالی قلالوبهم
البغضاء تذکرةالخواص 233
)2نارضایتی در جامعه خواص
روی سبط ابن الجوزی:لمّا فعل یزید برأس الحسین ما فعل تغیّرت وجوه اهل الشام و انکروا علیه ما فعل
مع الرکب الحسینی  233/3به نقل از عبرات المصطفین 292/2
)0نارضایتی در نظامیان یزید
روی ابن الجوزی عن مجاهد :نافق«یزید»فیها ثمَّ و اهلل ما بقی فی عسکره أحد الّا ترکه ای عابه و ذمه
الرد علی المتعصب العنید 27و نحوه البدایة و النهایة182/9
د یزید در مشورت با شخصیتهای شام
قال نعمان بن بشیر :انظر ما کنت تری أنَّ رسول اهلل صلی اهلل علیه واله یفعله فیهم لو کان حیّاً فافعله فبکی یزید..
شرح االخبار 239/0
قال المفید :ثم ندب یزید نعمان بن بشیر و قال له :تجهّز لتخرج بهمالءالنسوان الی المدینه
61

االرشاد122/2
فشار اجتماعی یزید را مجبور ساخت تا با امام سجاد علیه السالم و کاروان اسالرا تغییالر روش دهالد واز خراباله بیالرون
آورند و برای شهدا مراسم بگیرند و با انجام اقداماتی ترلمالات روحالی مالردم را تسالکین و از نافرمالانی عمالومی و
شورش مردمی جلوگیری کند.
در بازگشت اهلبیت امام حسین علیه السالالم به مدینه مدینه سراسر ناله و اندوه گردید :روی الشیخ المفید عن مبعالوث
ابن زیاد الی المدینه  :فلم اسمع واهلل واعیة قط مثل واعیة بنی هاشم فی دورهم علی الحسین بن علی علیهماالسالم حین
سمعوا النداء بقتله..
االرشاد 120/2تاریخ طبری 033/2
ه گروه های مردمی پس از حادثه عاشورا
 )1قیام توابین
این قیام در کوفه از ناحیه افراد جا مانده از یاری امام حسین علیه السالالم با راهبری سلیمان بن صرد خزاعی آغاز و باله
قیام مختار بن ابی عبیده ثقفی متصل شد.
 )2قیام مردم مدینه که در درس های بعد توضیح داده خواهد شد.
 )0قیام مختار
مختار توانست با تدابیر الزم قتله کربالء را دستگیر وبه سزای اعمالشان برساند.
قیام مطرف بن مغیره
در سال  77هجری در مقابل دولت مروانی قیام کرد :فَقَالَ مطرف  :مَا دعوتم إال إِلَى حالق وال أنکالرتم إال منکالرا
وال نقمتم إال جورا ظاهرا وأنا لکم عَلَى مثل هذا متابع فرجیبونی إِلَى مَا أدعوکم إِلَیْهِ یجتمع أمری وأمرکم وتکن
یدی وأیدیکم واحدة.
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قالوا  :هات اذکر مَا ترید أن تذکر قَالَ مطرف  :أدعوکم إِلَى أن ن قاتالل هالمالء الظلمالة الغاصالبین َعلَالى مَالا أحالدثوا
وندعوهم إِلَى الکتاب والسنة وأن یکون هذا األمر شورى بین المسلمین یولون من ارتضوه ....وسالار مطالرف حَتَّالى
نزل بقرب أصبهان ثُمَّ صار إِلَى ناحیة قم وقاشان .....وَکَانَ مطرف قد کتب کتبه بالدعاء وبث دعاته فِالی النالواحی
فرجابه خلق من النَّاس فکتب البراء إِلَى الحجاج  :إن کانت لک فِی أصالبهان وغیالر أصالبهان حاجالة فابعالث إِلَالى
مطرف جیشا کثیفا یسترصله فإنه ال تزال العصابة بعد العصابة ترتیه فقد کثرت تابعته واسالتفحل أمالره واشالتدت
شوکته
أنساب األشراف للبالذری  ،خبر مطرف بْن المغیرة بْن شعبة الثقفی وخروجه
قیام های دیگری همچون قیام محمد ابن اشعث زید بن علی بن الحسین علیهم السالم و  ...انجام شالد کاله هالر
کدام به نوعی الهام گرفته از قیام و شهادت امام حسین علیه السالم می باشد.
تاریخ طبری  223/2تا  297و مقاتل الطالبیین  103و 320
پرسش:

)1محور اصلی خطبه های کاروان اسیران کربالء کدام موضوع است؟
)2چرا یزید با یادگاران امام حسین علیه السالم به ظاهر همراهی کرد؟
 )0شهادت امام چه ترثیری در کاخ یزید ایجاد کرد؟
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جلسه يازدهم

امامت امام سجاد

علیه السالم

امام سجاد علیه السالم در واقعه عاشوراء

قال حمیدبن مسلم  :لقد کنت اری المرأة فی نسائه و بناته...ثم انتهینا الی علی بن الحسالین (علیاله السالالم) وهالو منبسالط
علی فراش و هو شدید المرض و مع شمر جماعة من الرجاله فقالوا له:اال تقتل هذاالعلیل؟ فقلت سالبحان اهلل اَیقتالل
الصبیان؟ اِنّما هذا صبیّ و اِنّه لما به فلم اَزل حتی دفعتهم عنه  ..و جاءعمر بن سعد فصالاحت النسالاءفی وجهاله و
بکین فقال الصحابه:الیدخل احد منکم بیوت هوالء النسوه و التتعرضوا لهذا الغالم المریض...من أخذ مالن متالاعهن
شیئاً فلیردّه علیهنّ فو اهلل ما ردَّ احدٌ منهم شیئاً
ارشاد مفید 112/2

وقعة الطف ابی مخنف233

امامت امام سجاد از روز عاشورا شروع شد.

جناب محمد حنفیّه در مورد امامت و رهبری جامعه پس از شهادت امام حسین علیه السالم با توجه به جوان بودن امام
سجاد علیه السالالم احساس مسملیتی کرد و مذاکره ای با امام داشت که امام به ایشان فرمودند:إنّ أبی یا عمّ صلوات اللّه
علیه أوصى إلیّ قبل أن یتوجه إلى العراق و عهد إلیّ فی ذلک قبل أن یستشهد بسالاعة و هالذا سالالح رسالول اللّاله
صلى اللّه علیه و آله عندی...
الکافی 3 -029 :1
در برخی از روایات پس از سخن به شهادت حجر االسود رضایت دادند وحجر االسود در مقابل
مقام امامت امام سجاد علیه السالم به فرمان خدا تعظیم و اظهار کرنش کرد.

خون حسینی در رگهای امام سجاد

علیه السالم

امام در کوفه
عبیداهلل بن زیاد امام سجاد علیه السالم را در جمع اسرا دید از نام آن حضرت سمال کرد و در سالمال بعالد گفالت مگالر
علی بن حسین را خدا در کربالء نکشت امام با شهامت به او پاسخ دادند:
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«قَد کانَ لی اخٌ یُسَمّى عَلِیّاً قَتَلَهُ النّاسُ»!
فقال ابن زیاد :بل اهلل قتله فقال علی ابن الحسین علیه السالم ( :اللَّهُ یَتَوَفّى االنْفُسَ حینَ مَوْتِها)
فغضب ابن زیاد و قال و بک جرأة لجوابی و فیک بقیة للردّ علیّ ؟! اذهبوا فاضربوا عنقه فتعلقت به عمته زینالب و
قالت:
«یاابنَ زِیاد! حَسْبُکَ مِنْ دِمائِنا  ...وَاللَّهِ الافارِقُهُ فَانْ قَتَلْتَهُ فَاقْتُلْنی مَعَهُ»
امام برای کوبیدن عبید اهلل فرمود«:اسْکُتی یا عَمَّتی حَتّى اکَلِّمَه»! ثم اقبل علیه وفقال:
«ابِاالقَتْلِ تُهَدِّدُنی؟ اما عَلِمْتَ أنَّ القَتْلَ لَنا عادَةٌ وَ کِرامَتُنا الشَّهادَة»!!
ارشاد مفید  222مقتل خوارزمی 20/2
صبر و روشنگری امام در مسیر ودر شام
عبیداهلل در انتقال سرهای شهدا و کاروان اسیران به شام دستور داد غلی بر گردن امام علیه السالم بستند و در پیشالاپیش
اسیران بعد از سرها جای دادند و هدایت کاروان را مجفر بن ثعلبه و شمربن ذی الجوشن به عهده داشتند بالا آنکاله
امام در طول سفر در سختی جانکاه و از نظر روحی و جسمی بسیار در تنگنا قرار داشتند ولی :لم یکلالم علالی بالن
الحسین علیه السالم احداً منهم فی الطریق بکلمة حتی بلغوا الشام
طبقات ابن سعد  101تاریخ طبری 233/3
و در شام
أنّه لما حمل السجاد مع سائر سبایا أهل البیت إلى الشام بعد مقتل سبط رسول اللَّه الحسالین وأوقفالوا علالى مالدرج
جامع دمشق فی محلّ عرض السبایا دنا منه شیخ
وقال :الحمد للَّهالذی قتلکم وأهلککم وأراح العباد من رجالکم وأمکن أمیرالمممنین منکم.
فقال له علیّ بن الحسین« :یا شیخ هل قرأت القرآن».
قال :نعم.
قال« :أقرأت هذه اآلیة« :قُلْ لَاأَسْرَلُکُمْ عَلَیْهِ أَجْراً إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِی الْقُرْبَى»» (الشورى.)20 /
قال الشیخ :قرأتها.
قال :وقرأت قوله تعالى« :وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ» (االسراء )23 /وقوله تعالى« :وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِالنْ شَالیْء فَالإِنَّ للَّالهِ
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خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِی الْقُرْبَى»» (االنفال.)21 /
قال الشیخ :نعم.
فقال« :نحن واللَّه القربى فی هذه اآلیات وهل قرأت قوله تعالى« :إِنَّمَا یُرِیدُ اللَّهُ لِیُذْهِبَ عَنْکُمُ الالرِّجْسَ أَهْاللَ الْبَیْالتِ
وَیُطَهِّرَکُمْ تَطْهِیراً»».
قال :نعم.
قال« :نحن أهل البیت الذی خُصّصنا بآیة التطهیر».
قال الشیخ :باللَّه علیک أنتم هم؟!
قال« :وحقّ جدّنا رسول اللَّه إنّا لنحن هم؟! من غیر شکٍّ».
فبقی الشیخ ساکتاً نادماً على ما تکلّم به ثمّ رفع رأسه إلى السماء وقال:
اللّهمّ إنّی أتوب الیک من بغض همالء وإنّی أبرأ الیک من عدوّ محمد وآل محمّد من الجنّ واإلنس
مقتل الخوارزمی 31 :2
لما أدخل اسارى آل محمد على یزید بن معاویة فی الشام أمر یزید بالخاطب أن یصعد المنبر :فقالال :اصالعد المنبالر
فخبّر الناس بمساوى الحسین و علی و ما فعال.
قال :فصعد الخاطب المنبر فحمد اللَّه وأثنى علیه ثم أکثر الوقیعة فی علی والحسین وأطنب فی تقرین معاویة ویزید
...
قال فصاح علی بن الحسین :ویلک أیها الخاطب! أشتریت مرضاة المخلالوق بسالخط الخالالق!  ..ثالم قالال علالی بالن
الحسین! یا یزید! أتاذن لی أن أصعد هذه األعواد فاتکلم بکالم فیه رضا اللَّه ورضا همالء الجلسالاء وأجالر و ثالواب
فربی یزید ذلک فقال الناس :یا أمیر المممنین إئذن له لیصعد المنبر لعلنا نسمع منه شیئاً فقال :إنه إن صعد المنبر لم
ینزل إلّابفضیحتی أو بفضیحة آل أبی سفیان ..
قال فلم یزالو به حتى صعد المنبر فحمد اللَّه وأثنى علیه ثم خطب خطبة أبکى فیها العیون وأوجل منها القلوب ثم
قال:
أیها الناس! من عرفنی فقد عرفنی ومن لم یعرفنی أنبرته بحسبی ونسبی أیها الناس! أنا ابن مکة ومنى وزمزم والصفا
أَنا ابن خیر من حج وطاف وسعى ولبىّ  ...ابن من صلّى بمالئکة السماء أنا ابن فاطمة الزهراء أنا ابن سیدة النساء.
قال :فلم یزل یعید ذلک حتى ضّج الناس بالبکاء والنحیب قال وخشی یزید أن تکون فتنه فرمر الممذن فقالال :اقطالع
عنا هذا الکالم قال :فلما سمع الممذن قال اللَّه أکبر قال الغالم :ال شیء أکبر من اللَّه  ...فلما قالال المالمذن أشالهد أن
محمداً رسول اللَّه التفت علی بن الحسین من فوق المنبر إلى یزید فقال :محمد هذا جدی أم جدک؟
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فإن زعمت أنه جدک فقد کذبت وکفرت وإن زعمت أنه جدی فلالم قتلالت عترتاله فلمالا فالرغ المالمذن مالن األذان
واإلقامة تقدم یزید یصلی بالناس صالة الظهر فلما فرغ من صالته أمر بعلی بن الحسین وأخواته وعماته رضوان اللَّه
علیهم ففرغ لهم دار فنزلوها وأقاموا أیاماً یبکون وینوحون على الحسین رضی اللَّه عنه
الفتوح .227 :3
 1محمد جواد الطبسی على مائدة الکتاب و السنة ( )19البکاء على المیت على ضوء السنة و السیرة 1جلد

گريه امام سجاد علیه السالم بر امام حسین علیه السالم:

وممّن بکى على الحسین (ع) إلى أن لقى ربه هو اإلمام زین العابدین (ع) وقد بکى على والده الشهید الحسالین بالن
علی ما یقرب من أربعین سنة بحیث ما قدم له طعام وال شراب إلّا و قد ذکر الحسین و مصرعه و مالا جالرى علالى
أهل بیت الرسول فی کربالء وحتى خیف علیه من کثرة بکائه وقیل له :أما آن لحزنک أن ینقضی ....
روى ابن عساکر بسنده عن محمد بن یعقوب بن سوار عن جعفر ابن محمد قال :سئل علی بن الحسین بن علی بن
أبی طالب عن کثرة بکائه؟ فقال :ال تلومونی فإن یعقوب فقد سبطاً من ولده فبکى حتى ابیضت عیناه ولم یعلم أناله
مات ونظرت أنا إلى أربعة عشر رجلًا من أهل بیتی ذبحوا فی غداة واحدة فترون حزنهم یذهب من قلبی أبداً.
تاریخ دمشق (ترجمة االمام زین العابدین) 33 :حلیة األولیاء 109 /0
گريه امام سجاد علیه السالم وأهل مدينة بر امام حسین علیه السالم:

قال بشیر بن جذلم :لمّا وصلنا قریباً من المدینة أمرنی اإلمام زین العابدین رضی اللَّه عنه أن أخبر أهل المدینة ..فلالم
أر باکیاً وباکیةً أکثر من ذلک الیوم فخرج اإلمام من الخیمة وبیده مندیل یمسح به دموعه فجلس على کرسی وحمد
اللَّه واثنى علیه ثم قال:
أیها الناس إن اللَّه له الحمد وله الشکر قد ابتالنا بمصائب جلیلة ومصیبتنا ثلمة عظیمة فی اإلسالم ورزیة فی األنالام
قتل أبی الحسین وعترته وأنصاره وسبیت نساؤه وذریته وطیف برأسه فی البلدان على عالالی السالنان فهالذه الرزیالة
تعلو على کلّ رزیة فلقد بکت السبع الشداد لقتله والسبع الطباق لفقده وبکت البحار برمواجها واألرضون بررجائها
واألشجار برغصانها والطیور بروکارها والحیتان فی لجج البحار والوحوش فی البراری والقفار والمالئکة المقربالون
والسموات واألرضون.
أیها الناس أیّ قلب ال ینصدع لقتله وال یحزن ألجله.
أیها الناس أصبحنا مشردین مطرودین مذودین شاسعین عن األوطان من غیر جرم اجترمنا وال مکروه ارتکبنا وال
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ثلمة فی اإلسالم ثلمناها وال فاحشة فعلناها
فواللَّه لو أن النبی صلى اهلل علیه و آله أوصى إلیهم فی قتالنا لما فعلوا بنا ما ازدادوا فی قتالنا فانّا للَّهوإنا الیه راجعون.
ثالالم قالالام ومشالالى إلالالى المدینالالالة لیالالدخلها فلمالالا دخالالل زار جالالده رسالالالول اللَّالاله (ص) ثالالم دخالالل منزلالالاله
ینابیع المودة223 :

امام علیه السالم و قیام های عصر ايشان
قیام مردم مدينه  ،علل و فرجام آن

یزید عثمان بن محمد بن أبی سفیان را والی مدینه قرار داد واو جوان بی تجربه ای بود وی گروهی از جمله عبداهلل
بن حنظلة غسیل المالئکة وعبداهلل بن أبی عمرو بن حفص المخزومی را نزد یزید فرستاد و یزید به آنان اکالرام هالا
داشت ولی آنان مسائل خالف انتظاری از یزید دیدند که اکرام ها مانع چشالم پوشالی از حقیقالت نشالد وقتالی وارد
مدینه شدند پرده از کارهای یزید برداشتند و گفتند ..« :قدمنا من عند رجل لیس له دیالن یشالرب الخمالر ویضالرب
بالطنابیر ویعزف عنده القیان ویلعب بالکالب ».و تصمیم گرفتند در مقابل چنین حالاکمی قیالام کننالد و ابالن حنظلالة
اهداف قیام خویش را اینگونه اعالم کرد ...:فواهلل ما خرجنا على یزید حتى خفنا ان نرمى بالحجارة من السالماء إنّاله
رجل ینکح أمهات األوالد والبنات واألخوات ویشرب الخمر ویدع الصالة
تاریخ الخلفاء137 :؛ تاریخ اإلسالم27 :
آنان تصمیم گرفتند یزید را خلع کرده و از ارسال گندم و خرما به شام جلوگیری کنند یزید پالس از اطالالع از ایالن
مسئله لشکری را به فرماندهی مسلم بن عقبة به سوی مدینه گسیل داشت و فرمان داد« :أدع القوم ثالثاً فإن أجابوک
وإال فقاتلهم فإذا ظهرتَ علیهم فانهِبها ثالثاً» مردم مدینه برای حفن شهر اقدام به بازسازی خندق مدینه نمودند ولی
خیانت مروان و فرزندانش موجب ورود لشکر شام به مدینه و قتال أهل مدینه شد و بنالی حارثاله را راضالی کالرده
بودند که لشکر شام از منطقه آنان وجوف وارد مدینه گردند طولی نکشید که شهر محاصره شد ولی با دفاع خوبی
که مردم از مدینه داشتند نیروهای یزید بر مدینه مسلط شدند و از کشته پشته ها سالاختند امالوال مالردم را غالارت
وحریم های زیادی متعرض شدند و مسلم بن عقبه از مردم برای یزید بیعت گرفت کاله مالردم بنالده یزیالد هسالتند
ویزید برجان مال و ناموس افراد برتری دارد وهر کسی از این بیعت سر باز زند خونش هدر است واسالتثناء کالرد
إمام علی بن حسین

علیه السالم

و کسانیکه ایشان شفاعت کنند.

اإلمامة والسیاسة 1 :213؛ الکامل فی التاریخ
تعداد کشته ها «:من قریش واألنصار والمهاجرین ووجوه الناس ألفاً وسبعمائة ومن سائر الناس عشالرة آالف سالوى
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النساء والصبیان» وقتل من أصحاب النبی (ص) ثمانون رجلًا ولم یبق بدریّ بعد ذلک وفی روایة ابن أعالثم ()3333
وروایة المسعودی ()2233
الفتوح 3 :191؛ مروج الذهب .0 :73
از چهرهای سر شناس :عبداهلل بن حنظله غسیل المالئکة و ده فرزندش و بالرادر وغیالر آنهالا از فرزنالدان صالحابه و
حافظان قرآن و از رزمندگان جنگ بدر تا آنکه حرّة پایان عمر بدریین شناخته شد وقتل فیها (سبعمائة مالن حملالة
القرآن) تاریخ اإلسالم للذهبی03 :
در یورش لشکر شام رعایت حرمت بانوان و کودکان نشد در بررسی که پس از ترک لشکر شام از مدینه باله عمالل
آمد (افتض فیها ألف عذراء) وأنه «حبلت ألف امرأة فی تلک األیالام مالن غیالر زوج» تالاریخ الخلفالاء137 :؛ البدایالة
والنهایة 9 :221
ودخلت الجیوش الشامیة أحد البیوت فلم یجدوا فیها إال امرأة وطفلًا لیس لدیها مال أخالذوا طفلهالا وضالربوا رأساله
بالحائط فقتلوه وقام أحد جنود الشام بتکرار العملیة حینما ضرب ابناً البن أبی کبشة األنصاری بالحائط فانتثر دماغاله
فی األرض اإلمامة والسیاسة 1 :213؛ المحاسن والمساوئ 1 :132
غارت اموال مردم مدینه وزیپا گذاشتن مقدسات و شکستن احترام اصحاب پیامبر بخش دیگری از جنایالات لشالکر
یزید در ذیحجه سال  30هجری قمری بود از جمله به مهاجرین خطاب یهود می کردند و مدینه ای کاله پیالامبر باله
طیبه می شناخت به نتنه از آن یاد می کردند .وسمّى ابن عقبة المدینة «نتنالة وقالد سالماها رسالول اهلل (ص) طیبالة»
أنساب األشراف .027 :مروج الذهب 0 :38
مسلم بن عقبه که با این جنایت به مسرف مشهور شد برای گوشمالی عبداهلل بن زبیر راهی مکاله شالد کاله میالان راه
اجل بیش از این فرصت جنایت به او نداد و مرد و فرماندهی لشکر شام بر عهده حصین بن نمیر گذاشته شد و لی
او پس از حدود دو ماه تالش پشت دروازه های مکه به دلیل اطالع از مرگ یزید منطقه حجاز را برای رسیدن باله
شام پشت سرگذاشت.
قیام مختار بن ابی عبیده ثقفی

مختار در  10سالگی که پدرش در جبهه شهید شد یتیم و تحت سرپرستی عمویش سعد بن مسعود قالرار گرفالت
عموی او استاندار علی علیه السالالم بر مدائن بود او از ویژگیهای اخالقی مانند توجه به کودکان و زنالان و سالالمندان و
آب دادن به تشنگان و روزه بودن حتی در عملیات رزمی و قیام در روز جمعه و خواند خطبههای نمالاز جمعاله و
انجام مراسم بیعت رسمی بعد ازنماز برخوردار بود.
در بیعتها می خواند:
تبایعونی علی کتاب اهلل و س نة نبیه و الطلب بدماء اهل البیت و جهاد المحلین (منحرفین) و الدفع عن الضعفاء فالاذا
قال الرجل نعم بایعه.
طبری ج  3ص .02
زمان اعالم رسمی قیام مختار  :فی الکوفة لیلة االربعاء الربع عشرة لیلة بقیت من شهر ربیع االخر سنة ست و ستین
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فبایعه الناس علی کتاب اهلل و سنة رسول اهلل (صلی اهلل علیه و آله) و الطلب بدم الحسین بن علی (علیهما السالم) و
دماء أهل بیته (رحمة اهلل علیهم) و الدفع عن الضعفاء .أمالی طوسی ص .223
او به  0933نفری که از اول با او بودند هر کدام  333درهم داد و به جمع  3333نفری که پس از تسلط بر کوفه باله
او پیوستند هر کدام  233درهم پاداش داد.
حضرت علی (ع) پیش از این درباره او فرموده بود  ":جوانی از ثقیف انتقام خون حسین (ع) را خواهالد گرفالت".
حدیقه مقدس اردبیلی .332
و امام حسین (ع) روز عاشورا در نفرین به یزیدیان فرمود :سلّط علیهم غالم ثقیف
اللهوف ص .88
و امام سجاد (ع) ":همین که مختار سر ابنزیاد و عمر سعد را نزد ایشان فرستاد به سجده افتاد و گفالت :الحمالد هلل
الذی أدرک لی ثاری من أعدائی و جزی اهلل المختار خیرا.
رجال الکشی ص .127
و امام بَاقِرُ (ع) فرمود :ال تسبوا المختار فإنه قتل قتلتنا و طلب بثارنا و زوّج أراملنا و قسّم فینا المالال علالی العسالرة.
رجال الکشی ص .123

جلسه دوازدهم
امام سجاد علیه السالم و جريان های فکری ( فرقه ها)

ریشه های فرقه سازی خروج از اطاعت و پیروی از معصالومین بالوده برخالی در جنباله غلالو و مالاورائی خوانالدن
معصومین و برخی با روی گردانی از راه روشن آنان و سیر به کجراه ها و یا کوره راه های انحرافی.
زمینه های انشعاب و فرقه سازی در عصر امام سجاد

علیه السالم

بیشتر فراهم گردید چون اقتدار و حاکمیالت دیالن بالا

روی کار آمدن بنی امیه تضعیف شده بود و مردم به دنبال راه خروجی از وضعیت موجود بودند از این رو فرصالت
خوبی برای فرقه سازان به وجود آمده بود که از این وضعیت کمال بهره را ببرند .به برخی از فرقه های عصالر امالام
اشاره می کنیم:
الف کیسانیه :قائلین به امامت محمد بن الحنفیه بودند و معتقدندکه او زنده است.
امین االسالم طبرسی می نویسد:و ال احدٌ یدعی االمامة فی زمان زین العابدین«علیه السالم» الّا من قال بامامة محمالد بالن
الحنفیه و ذهب الی انّه حیٌّ لم یمت وهم الکیسانیه النّهم ادعوا حیاة من علم وفاته کمالا علالم وفالاة ابیاله و اخیاله و
لعجزهم ایضاً عن اتیان النص علی محمد باالمامة و بطل قول من قال بامامة من هو غیر معصوم .اعالم الوری 237
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خواص ج امعه هم درگرایش به کیسانیه وسوسه شدند و افرادی هم چون سید حمیری و ابو خالد کابلی به کیسانیه
گرایش پیدا کردند ولی وقتی مشاهده نمودند شخص محمدبن حنفیّه به امام سجاد علیه السالالم با الفالاظی همچالون یالا
سیدی خطاب می کند متوجه شدند که باید به امام سالجاد علیاله السالالم روی آورد و از عقیالده کیسالانیه روی گردانالد.
اعالم الوری 238
ب فرقه های زیدیه
زید بن علی بن الحسین علیهم السالالم که بر ظلم حکومت مروانی قیام و به شهادت رسید پیروانی پیالدا کالرد کاله از راه
معصومین فاصله گرفتند و امامت را حق قیام کننده با شمشیر می دانستند و به زیدیه معروف شدند زیدیه به فرقاله
های زیادی منشعب شد از جمله پنج فرقه مشهور:
)1جارودیه پیروان زیاد بن منذر همدانی اعمی مکنی بابی الجارود که امام بالاقر علیاله السالالم وی را سالرحوب «شالیطان
ساکن دریا» نام نهاد.
)2سلیمانیه پیروان سلیمان بن جریر که شیخین را پذیرفته بودند و امامت را شورائی می دانند.
)0صالحیه پیروان حسن بن صالح بن حیّ که در اصول پیرو معتزله و در فروع پیرو ابو حنیفه بودند.
)2بُتریّه پیروان کثیر النواء شاعر معروف که ملقب به ابتر بوده.
بُتریه و سلیمانیه از فرق زیدیه جارودیه را کافر می دانند ودر مقابل نیز جارودیه این دو فرقه را به دلیل عدم اعتقاد
به کفر شیخین کافر می دانند.
)3یعقوبیه پیروان یعقوب بن علی کوفی
زیدیه فرقه های دیگری چون قاسمیه حسینیه نعیمیه ذُکِیریّه خُشبیّه و سرخابیه و..منشعب شده
مقاتل الطالبیین 22-18/1
وبعد ما استشهد اإلمام الحسین علیه السالم بید الطغمة الغاشمة من بنی أُمیة ظهرت فرقة الکیسانیة وهم القالائلون بإمامالة
محمد بن الحنفیة بن علی بن أبی طالب ثم تبعتها فرق أُخرى فىالظهور حسب تطورات األحداث مثل الزیدیة أتباع
زید بن علالی والمغیریالة والمحمدیالة والناووسالیة واإلسالماعیلیة والسالمیطیة والفطحیالة والواقفیالة والخطّابیالة
والنصیریة والمفوضة.
دلیل المرشدین إلى الحق الیقین22
ترویجگر فقه نبوی صلی اهلل علیه و آله شیخ فقهای سبعه

تا نیمه دوم قرن اول عموم افراد جامعه با بهره گیری از اطالعات اصحاب و یا تابعین احکام شالرعی را انجالام مالی
دادند ولی آرام آرام از نیمه دوم قرن اول چهره هائی به عنوان فقیه در جامعه مطرح شدند که با اسالتناد باله سالخنان
71

پیامبر و اصحاب به بیان احکام شرعی می پرداختند در این دوران امام سجادعلیه السالالم با نقش آفرینی در تبیین مسائل
فقهی ضمن احیاء فقه زمینه را برای فعالیت امامان باقر و صادق علیهماالسالم فراهم سالاختند باله گوناله ای کاله یکالی از
عالمان نامدار آن روزگار به نام زُهری میگوید:
ما رأیت هاشمیاً افضل من زین العابدین وال افقه منه
تاریخ دمشق ترجمه امام زین العابدین(علیه السالم) 27
ذکر ابن حزم و ابن القیم من المدنیین الذین أخذ عنهم الفتیا علی بن الحسین بن علی بن أبی طالب
ترریخ الفقه اإلسالمی و أدواره ایةاهلل سبحانی  02به نقل از االحکام ابن حزم األَندلسی 83/0

علیهمالسالم

إعالم الموقعین ابن

قیّم الجوزیة 20/ 1
و یا شافعی امام را افقه اهل مدینه می شناسد .در این عصر فقهاء سبعه شکل گرفتند که با نگرش اهالل حالدیث یالا
اخباری گری فقه را به جامعه عرضه می کردند این فقیهان عبارت بودند از:
 )1عروة بن زبیر بن عوام ( 82 /-20ه) که از پدرش زبیر بن عوام مادرش اسالماء بنالت ابالی بکالر امالام علالی و
حسنین علیهم السالم نقل حدیث می کرده.
 .2سعید بن مسیب المخزومى ( 82 /-10ق) حدیث شناس ومحدث بزرگ حجاز که بهره های زیادی از امام علالى
بن الحسین علیه السالم برد و از روایان مشترک بین شیعه و اهل سنت است و در سلسله اسناد کتب اربعه چهالارده
بار از او نام برده شده.
 )0سلیمان بن یسار ( 137 /-02ق).
 )2خارجة بن زید بن ثابت (ت  133ه).
 )3قاسم بن محمد بن ابى بکر ( 139 /-07ق) جدّ اُمی امام صادق علیه السالم و از اصحاب امام على بن الحسالین
و امام باقر علیهم السالم می باشد.
 )3عبیداللَّه بن عبداللَّه بن عتبة (ت  89ق) که نقل حدیث از سهل بن حنیف عثمان بن حنیف عبداللَّه بن عبالاس
ابو سعید الخدری داشته و معلم عمر بن عبدالعزیز بوده و به فقیه کثیر الحدیث و العلم مشهور می باشد.
 )7ابوبکر بن عبدالرحمن المخزومى (ت  82ه)
فقهاء سبعه از احادیث

پیامبر صلى اهلل علیه و آله

و اصحاب و فتاواى ابو بکر و عمر و عثمان و على علیه السالم قبل از خالفت

و عایشه و ابن عباس و ابن عمر و زید بن ثابت و ابى هریره بهره گرفته اند .و از این مدرسه مالذاهب اهالل سالنت
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مالکی و شافعی و حنبلی و مذهب الظاهری (پیروان داود بن علی ظاهری) که به ظاهر قالرآن و حالدیث عمالل مالی
کردند شکل گرفته است.
موسوعه طبقات الفقهاء 073-239/1
مباحث فقهی و احکام ش رعی دوره شکل گیری خود را سپری می کرد و راهکار ها و روش استنباط احکالام شالرع
هنوز در اغاز راه بود امام سجاد علیه السالم در راستای اصالح روش تفقه در دین می فرمود :إِنَّ دِینَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَاللَّ لَالا
یُصَابُ بِالْعُقُولِ النَّاقِصَةِ وَ الْآرَاءِ الْبَاطِلَةِ وَ الْمَقَایِیسِ الْفَاسِدَةِ وَ لَا یُصَابُ إِلَّا بِالتَّسْلِیمِ فَمَنْ سَلَّمَ لَنَا سَلِمَ وَ مَنِ اقْتَدَى بِنَا
هُدِیَ وَ مَنْ کَانَ یَعْمَلُ بِالْقِیَاسِ وَ الرَّأْیِ هَلَکَ وَ مَنْ وَجَدَ فِی نَفْسِهِ شَیْئاً مِمَّا نَقُولُهُ أَوْ نَقْضِی بِهِ حَرَجاً کَفَرَ بِالَّذِی أَنْزَلَ
السَّبْعَ الْمَثَانِیَ وَ الْقُرْآنَ الْعَظِیمَ وَ هُوَ لَا یَعْلَم
کمال الدین و تمام النعمة 022/ 1
امام در جهت اصالح روند فقه آموزی توجه ویژه داشتند تا آنجا که از زهری که تا آن زمان هنوز به کجراهالئ بنالی
امیه در نغلتیده بود و به مباحث فقهی عالقه داشت استفسار می کنند در مسجد چاله مبالاحثی مطالرح کردیالد :عَالنِ
الزُّهْرِیِّ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ ع فَقَالَ لِی یَا زُهْرِیُّ مِنْ أَیْنَ جِئْتَ قُلْتُ مِنَ الْمَسْجِدِ قَالالَ فِالیمَ کُنْالتُمْ قَالالَ
تَذَاکَرْنَا أَمْرَ الصَّوْمِ فَرَجْمَعَ رَأْیِی وَ رَأْیُ أَصْحَابِی أَنَّهُ لَیْسَ مِنَ الصَّوْمِ شَیْءٌ وَاجِبٌ إِلَّا صَوْمُ شَهْرِ رَمَضَانَ فَقَالَ یَا زُهْرِیُّ
لَیْسَ کَمَا قُلْتُمْ إِنَّ الصَّوْمَ عَلَى أَرْبَعِینَ وَجْهاً فَعَشَرَةُ أَوْجُه مِنْهَا وَاجِبَالةٌ کَوُجُالوبِ شَالهْرِ رَمَضَالانَ وَ عَشَالرَةُ أَوْجُاله مِنْهَالا
صِیَامُهُنَ حَرَامٌ وَ أَرْبَعَةَ عَشَرَ وَجْهاً مِنْهَا صَاحِبُهَا فِیهَا بِالْخِیَارِ إِنْ شَاءَ صَامَ وَ إِنْ شَاءَ أَفْطَالرَ وَ صَالوْمُ الْالإِذْنِ عَلَالى ثَلَاثَالةِ
أَوْجُه وَ صَوْمُ التَّرْدِیبِ وَ صَوْمُ الْإِبَاحَةِ وَ صَوْمُ السَّفَرِ وَ الْمَرَضِ قُلْتُ فَسِّرْهُنَّ لِی جُعِلْتُ فِدَاکَ قَالَ أَمَّا الْوَاجِبُ فَصِالیَامُ
شَهْرِ رَمَضَانَ وَ صِیَامُ شَهْرَیْنِ مُتَتَابِعَیْنِ لِمَنْ أَفْطَرَ یَوْماً مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ مُتَعَمِّداً وَ صِیَامُ شَهْرَیْنِ مُتَتَابِعَیْنِ فِی قَتْلِ الْخَطَإِ
لِمَنْ لَمْ یَجِدِ الْعِتْقَ وَاجِبٌ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَ وَ مَنْ قَتَلَ مُمْمِناً خَطَرً فَتَحْرِیرُ رَقَبَةٍ مُمْمِنَةٍ وَ دِیَةٌ مُسَاللَّمَةٌ إِلالى أَهْلِالهِ إِلَالى
قَوْلِهِ فَمَنْ لَمْ یَجِدْ فَصِیامُ شَهْرَیْنِ مُتَتابِعَیْنِ وَ صِیَامُ شَهْرَیْنِ مُتَتَابِعَیْنِ فِی کَفَّارَةِ الظِّهَارِ لِمَنْ لَمْ یَجِدِ الْعِتْالقَ وَاجِالبٌ قَالالَ
اللَّهُ تَبَارَکَ وَ تَعَالَى وَ الَّذِینَ یُظاهِرُونَ مِنْ نِسائِهِمْ ثُمَّ یَعُودُونَ لِما قالُوا فَتَحْرِیرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ یَتَمَاسَّا ذلِکُمْ تُوعَظُالونَ
بِهِ وَ اللَّهُ بِما تَعْمَلُونَ خَبِیرٌ فَمَنْ لَمْ یَجِدْ فَصِیامُ شَهْرَیْنِ مُتَتابِعَیْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ یَتَمَاسَّا وَ صِیَامُ ثَلَاثَةِ أَیَّامٍ فِی کَفَّارَةِ الْیَمِینِ
وَاجِبٌ لِمَنْ لَمْ یَجِدِ الْإِطْعَامَ قَالَ اللَّهُ تَبَارَکَ وَ تَعَالَى فَمَنْ لَمْ یَجِدْ فَصِیامُ ثَالثَةِ أَیَّامٍ ذلِکَ کَفَّارَةُ أَیْمانِکُمْ إِذا حَلَفْتُمْ کُاللُّ
ذَلِکَ مُتَتَابِعٌ وَ لَیْسَ بِمُتَفَرِّقٍ وَ صِیَامُ أَذَى الْحَلْقِ حَلْقِ الرَّأْسِ وَاجِبٌ قَالَ اللَّهُ تَبَارَکَ وَ تَعَالَى فَمَنْ کانَ مِنْکُمْ مَرِیضالاً أَوْ
بِهِ أَذى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْیَةٌ مِنْ صِیامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُک صَاحِبُهَا فِیهَا بِالْخِیَارِ وَ إِنْ صَالامَ صَالامَ ثَلَاثالاً وَ صَالوْمُ دَمِ الْمُتْعَالةِ
وَاجِبٌ لِمَنْ لَمْ یَجِدِ الْهَدْیَ قَالَ اللَّهُ تَبَارَکَ وَ تَعَالَى فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَیْسَرَ مِنَ الْهَدْیِ فَمَنْ لَمْ یَجِالدْ
فَصِیامُ ثَالثَةِ أَیَّامٍ فِی الْحَجِّ وَ سَبْعَةٍ إِذا رَجَعْتُمْ تِلْکَ عَشَرَةٌ کامِلَةٌ وَ صَوْمُ جَزَاءِ الصَّیْدِ وَاجِبٌ قَالَ اللَّهُ تَبَارَکَ وَ تَعَالَى وَ
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مَنْ قَتَلَهُ مِنْکُمْ مُتَعَمِّداً فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ یَحْکُمُ بِهِ ذَوا عَدْلٍ مِنْکُمْ هَدْیاً بالِغَ الْکَعْبَةِ أَوْ کَفَّارَةٌ طَعامُ مَساکِینَ أَوْ
عَدْلُ ذلِکَ صِیاماً ثُمَّ قَالَ أَ وَ تَدْرِی کَیْفَ یَکُونُ عَدْلُ ذَلِکَ صِیَاماً یَا زُهْرِیُّ فَقُلْتُ لَا أَدْرِی قَالَ تُقَوَّمُ الصَّالیْدُ قِیمَالةً ثُالمَّ
تُفَضُّ تِلْکَ الْقِیمَةُ عَلَى الْبُرِّ ثُمَّ یُکَالُ ذَلِکَ الْبُرُّ أَصْوَاعاً فَیَصُومُ لِکُلِّ نِصْفِ صَاعٍ یَوْمالاً وَ صَالوْمُ النَّالذْرِ وَاجِالبٌ وَ صَالوْمُ
الِاعْتِکَافِ وَاجِبٌ وَ أَمَّا الصَّوْمُ الْحَرَامُ فَصَوْمُ یَوْمِ الْفِطْرِ وَ یَوْمِ الْرَضْحَى وَ ثَلَاثَةِ أَیَّامٍ مِنْ أَیَّامِ التَّشْرِیقِ وَ صَوْمُ یَوْمِ الشَّکِّ
أُمِرْنَا بِهِ وَ نُهِینَا عَنْهُ أُمِرْنَا أَنْ نَصُومَهُ مَعَ شَعْبَانَ وَ نُهِینَا أَنْ یَنْفَرِدَ الرَّجُلُ بِصِیَامِهِ فِی الْیَوْمِ الَّذِی یَشُکُّ فِیالهِ النَّالاسُ قُلْالتُ
جُعِلْتُ فِدَاکَ فَإِنْ لَمْ یَکُنْ صَامَ مِنْ شَعْبَانَ شَیْئاً کَیْفَ یَصْنَعُ قَالَ یَنْوِی لَیْلَةَ الشَّکِّ أَنَّهُ صَائِمٌ مِنْ شَعْبَانَ فَالإِنْ کَالانَ مِالنْ
شَهْرِ رَمَضَانَ أَجْزَأَ عَنْهُ وَ إِنْ کَانَ مِنْ شَعْبَانَ لَمْ یُضِرَّ قُلْتُ وَ کَیْفَ یُجْزِئُ صَوْمُ تَطَوُّعٍ عَنْ فَرِیضَالةٍ فَقَالالَ لَالوْ أَنَّ رَجُلًالا
صَامَ یَوْماً مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ تَطَوُّعاً وَ هُوَ لَا یَدْرِی وَ لَا یَعْلَمُ أَنَّهُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ ثُمَّ عَلِمَ بَعْدَ ذَلِکَ أَجْزَأَ عَنْهُ لِرَنَّ الْفَرْضَ
إِنَّمَا وَقَعَ عَلَى الْیَوْمِ بِعَیْنِهِ وَ صَوْمُ الْوِصَالِ حَرَامٌ وَ صَوْمُ الصَّمْتِ حَرَامٌ وَ صَوْمُ النَّذْرِ لِلْمَعْصِالیَةِ حَالرَامٌ وَ صَالوْمُ الالدَّهْرِ
حَرَامٌ وَ أَمَّا الصَّوْمُ الَّذِی صَاحِبُهُ فِیهِ بِالْخِیَارِ فَصَوْمُ یَوْمِ الْجُمُعَةِ وَ الْخَمِیسِ وَ الْإِثْنَیْنِ وَ صَوْمُ أَیَّامِ الْبِیضِ وَ صَالوْمُ سِالتَّةِ
أَیَّامٍ مِنْ شَوَّالٍ بَعْدَ شَهْرِ رَمَضَانَ وَ یَوْمِ عَرَفَةَ وَ یَوْمِ عَاشُورَاءَ کُلُّ ذَلِکَ صَاحِبُهُ فِیهِ بِالْخِیَارِ إِنْ شَاءَ صَامَ وَ إِنْ شَاءَ أَفْطَرَ
وَ أَمَّا صَوْمُ الْإِذْنِ فَإِنَّ الْمَرْأَةَ لَا تَصُومُ تَطَوُّعاً إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا وَ الْعَبْدَ لَا یَصُومُ تَطَوُّعاً إِلَّا بِإِذْنِ سَیِّدِهِ وَ الضَّیْفَ لَا یَصُالومُ
تَطَوُّعاً إِلَّا بِإِذْنِ صَاحِبِهِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص فَمَنْ نَزَلَ عَلَى قَوْمٍ فَلَا یَصُومَنَّ تَطَوُّعاً إِلَّا بِإِذْنِهِمْ وَ أَمَّا صَوْمُ التَّرْدِیالبِ فَإِنَّالهُ
یُمْمَرُ الصَّبِیُّ إِذَا رَاهَقَ بِالصَّوْمِ تَرْدِیباً وَ لَیْسَ بِفَرْضٍ وَ کَذَلِکَ مَنْ أَفْطَرَ لِعِلَّةٍ مِنْ أَوَّلِ النَّهَالارِ ثُالمَّ قَالوِیَ بَعْالدَ ذَلِالکَ أُمِالرَ
بِالْإِمْسَاکِ بَقِیَّةَ یَوْمِهِ تَرْدِیباً وَ لَیْسَ بِفَرْضٍ وَ کَذَلِکَ الْمُسَافِرُ إِذَا أَکَلَ مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ ثُمَّ قَدِمَ أَهْلَهُ أُمِرَ بِالْإِمْسَاکِ بَقِیَّةَ یَوْمِهِ
تَرْدِیباً وَ لَیْسَ بِفَرْضٍ وَ أَمَّا صَوْمُ الْإِبَاحَةِ فَمَنْ أَکَلَ أَوْ شَرِبَ نَاسِیاً أَوْ تَقَیَّرَ مِنْ غَیْرِ تَعَمُّد فَقَدْ أَبَاحَ اللَّهُ ذَلِکَ لَالهُ وَ أَجْالزَأَ
عَنْهُ صَوْمُهُ وَ أَمَّ ا صَوْمُ السَّفَرِ وَ الْمَرَضِ فَإِنَّ الْعَامَّةَ اخْتَلَفَتْ فِیهِ فَقَالَ قَوْمٌ یَصُومُ وَ قَالَ قَوْمٌ لَا یَصُومُ وَ قَالَ قَوْمٌ إِنْ شَاءَ
صَامَ وَ إِنْ شَاءَ أَفْطَرَ وَ أَمَّا نَحْنُ فَنَقُولُ یُفْطِرُ فِی الْحَالَیْنِ جَمِیعاً فَإِنْ صَامَ فِی السَّفَرِ أَوْ فِی حَالِ الْمَرَضِ فَعَلَیْالهِ الْقَضَالاءُ
فِی ذَلِکَ لِرَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ فَمَنْ کانَ مِنْکُمْ مَرِیضاً أَوْ عَلى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَیَّامٍ أُخَر
الخصال  302/ 2فروع کافی  193/1تهذیب 203/1
نقش فرهنگی تربیتی دعاهای امام سجاد

علیه السالم

امام عالوه بر روش تبیین معارف دینی که در احادیث مرثور فراوانی و ازجمله رساله حقوق ( حالاوی  33فالرد ویالا
گروه که بر انسان حق دارند )بیان نموده اند از بهترین اسلوب رشد علمی معنوی جامعه در تبالین معالارف و آمالوزه
های دینی از قالب نیایش نیز استفاده کرده اند.
شرایط سیاسی اجتماعی عصر امام سجاد علیه السالالم به گونه ای بود که امام با هوشمندی و انتخاب این روش در راه
انجام وظیفه خویش بهره فراوان بردند ادعیه امام را می توان با لحا شرائط زمان مکان و مخاطبین اجماال به چند
دسته تقسیم کرد:
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)1دعا و بیان حقایقی از هستی
...سبحانک تعلم وزن السماوات سبحانک تعلم وزن االرضین سبحانک تعلم وزن الشمس و القمر سبحانک تعلالم
وزن الظمة و النور سبحانک تعلم وزن الفئ و الهواء...
الدعاء  31من الصحیفةالثانیة التی جمعها الشیخ الحر العاملی
)2دعا برای مدافعین از سرحدات کشور اسالمی
از جمله امور ومهم که جنبه مقدمه برای بسیاری از فعالیتهای جمعی و فردی دارد امنیت است تا انجالا کاله معصالوم مالی
فرماید نعمتان مجهولتان الصحة و االمان امام علیه السالالم برای یاری مدافعین سر حدات کشور اسالمی هر چنالد حاکمیالت
در اختیار بنی امیه است در دعای خاص رزمندگان در درگاه الهی عرضه میدارد:
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّد وَ آلِهِ وَ حَصِّنْ ثُغُورَ الْمُسْلِمِینَ بِعِزَّتِکَ وَ أَیِّدْ حُمَاتَهَا بِقُوَّتِکَ وَ أَسْبِغْ عَطَایَاهُمْ مِالنْ جِالدَتِکَ.
()2
اللَّهُمَّ وَ امْزُجْ مِیَاهَهُمْ بِالْوَبَاءِ وَ أَطْعِمَتَهُمْ بِالْرَدْوَاءِ وَ ارْمِ بِلَادَهُمْ بِالْخُسُوفِ وَ أَلِحَّ عَلَیْهَا بِالْقُذُوفِ وَ افْرَعْهَا بِالالْمُحُولِ
وَ اجْعَلْ مِیَرَهُمْ فِی أَحَصِّ أَرْضِکَ وَ أَبْعَدِهَا عَنْهُمْ وَ امْنَعْ حُصُونَهَا مِنْهُمْ أَصِبْهُمْ بِالْجُوعِ الْمُقِیمِ وَ السُّقْمِ الْرَلِیمِ)10( .
صحیفة سجادیة (دعای  27کان من دعائه علیه السالم ألهل الثغور)
 )0همگرائی در خانه وخانواده
هر انسانی خود را نسبت به والدین خویش مدیون و در قبال فرزندان ونسل آینده وظیفه مند و مسئول می داند امام
سجاد علیه السالم در دعا های  22و  23صحیفه سجادیه این مهم را با دقت و ظرافت معنوی خاصی در پیشگاه الهی به
نیایش پرداخته اند که هم سازنده تربیتی اخالقی است و هم به نیایش به درگاه خداوند عرضه می دارد:
اللَّهُمَّ اجْعَلْنِی أَهَابُهُمَا هَیْبَةَ السُّلْطَانِ الْعَسُوفِ وَ أَبَرُّهُمَا بِرَّ الْرُمِّ الرَّءُوفِ وَ اجْعَلْ طَاعَتِی لِوَالِدَیَّ وَ بِرِّی بِهِمَا أَقَرَّ لِعَیْنِی
مِنْ رَقْدَةِ الْوَسْنَانِ وَ أَثْلَجَ لِصَدْرِی مِنْ شَرْبَةِ الظَّمْآنِ حَتَّى أُوثِرَ عَلَى هَوَایَ هَوَاهُمَا وَ أُقَالدِّمَ عَلَالى رِضَالایَ رِضَالاهُمَا وَ
أَسْتَکْثِرَ بِرَّهُمَا بِی وَ إِنْ قَلَّ وَ أَسْتَقِلَّ بِرِّی بِهِمَا وَ إِنْ کَثُرَ )3( .اللَّهُمَّ خَفِّضْ لَهُمَا صَوْتِی وَ أَطِبْ لَهُمَالا کَلَالامِی وَ أَلِالنْ
لَهُمَا عَرِیکَتِی وَ اعْطِفْ عَلَیْهِمَا قَلْبِی وَ صَالیِّرْنِی بِهِمَالا رَفِیقالاً وَ عَلَیْهِمَالا شَالفِیقاً)7( .

صالحیفة سالجادیة

(دعای 22کان من دعائه علیه السالم ألبویه علیهما السالم):
و در مورد فرزندان عرضه می دارد:
اللَّهُمَّ وَ مُنَّ عَلَیَّ بِبَقَاءِ وُلْدِی وَ بِإِصْلَاحِهِمْ لِی و بِإِمْتَاعِی بِهِمْ )2( .إِلَهِی امْدُدْ لِی فِی أَعْمَارِهِمْ وَ زِدْ لِی فِی آجَالالِهِمْ وَ
رَبِّ لِی صَغِیرَهُمْ وَ قَوِّ لِی ضَعِیفَهُمْ وَ أَصِحَّ لِی أَبْدَانَهُمْ وَ أَدْیَانَهُمْ وَ أَخْلَاقَهُمْ وَ عَافِهِمْ فِی أَنْفُسِهِمْ وَ فِی جَوَارِحِهِمْ وَ
فِی کُلِّ مَا عُنِیتُ بِهِ مِنْ أَمْرِهِمْ وَ أَدْرِرْ لِی وَ عَلَى یَدِی أَرْزَاقَهُمْ )0( .وَ اجْعَلْهُمْ أَبْرَاراً أَتْقِیَاءَ بُصَالرَاءَ سَالامِعِینَ مُطِیعِالینَ
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لَکَ وَ لِرَوْلِیَائِکَ مُحِبِّینَ مُنَاصِحِینَ وَ لِجَمِیعِ أَعْدَائِکَ مُعَانِدِینَ وَ مُبْغِضِینَ آمِینَ)2( .

صحیفة سالجادیة(دعای23

کان من دعائه علیه السالم لولده علیهم السالم)
 )2احیای اخالق و ادب اسالمی
در دعای مکارم االخالق امام علیه السالم با ارائه صفات و ملکات انسانی و امید دسترسی به آن دست به دعالا برداشالته
اند و اینگونه می گویند:
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّد وَ آلِهِ وَ سَدِّدْنِی لِرَنْ أُعَارِضَ مَنْ غَشَّنِی بِالنُّصْحِ وَ أَجْزِیَ مَنْ هَجَرَنِی بِالْبِرِّ وَ أُثِیبَ مَنْ حَرَمَنِی
بِالْبَذْلِ وَ أُکَافِیَ مَنْ قَطَعَنِی بِالصِّلَةِ وَ أُخَالِفَ مَنِ اغْتَالابَنِی إِلَالى حُسْالنِ الالذِّکْرِ وَ أَنْ أَشْالکُرَ الْحَسَالنَةَ وَ أُغْضِالیَ عَالنِ
السَّیِّئَةِ ) 13(.اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّد وَ آلِهِ وَ حَلِّنِی بِحِلْیَةِ الصَّالِحِینَ وَ أَلْبِسْنِی زِینَةَ الْمُتَّقِینَ فِی بَسْطِ الْعَالدْلِ وَ کَظْالمِ
الغَیْنِ وَ إِطْفَاءِ النَّائِرَةِ وَ ضَمِّ أَهْلِ الْفُرْقَةِ وَ إِصْلَاحِ ذَاتِ الْبَیْنِ وَ إِفْشَاءِ الْعَارِفَالةِ وَ سَالتْرِ الْعَائِبَالةِ وَ لِالینِ الْعَرِیکَالةِ وَ
خَفْضِ الْجَنَاحِ وَ حُسْنِ السِّیرَةِ وَ سُکُونِ الرِّیحِ وَ طِیبِ الْمُخَالَقَةِ وَ السَّبْقِ إِلَى الْفَضِالیلَةِ وَ إِیثَالارِ التَّفَضُّاللِ وَ تَالرْکِ
التَّعْیِیرِ وَ الْإِفْضَالِ عَلَى غَیْرِ الْمُسْتَحِقِّ وَ الْقَوْلِ بِالْحَقِّ وَ إِنْ عَزَّ وَ اسْالتِقْلَالِ الْخَیْالرِ وَ إِنْ کَثُالرَ مِالنْ قَالوْلِی وَ فِعْلِالی وَ
اسْتِکْثَارِ الشَّرِّ وَ إِنْ قَلَّ مِنْ قَوْلِی وَ فِعْلِی وَ أَکْمِلْ ذَلِکَ لِی بِدَوَامِ الطَّاعَةِ وَ لُالزُومِ الْجَمَاعَالةِ وَ رَفْالضِ أَهْاللِ الْبِالدَعِ وَ
مُسْتَعْمِلِ الرَّأْیِ الْمُخْتَرَعِ)11( .
صحیفة سجادیة (دعای  23کان من دعائه علیه السالم فی مکارم األخالق و مرضی األفعال):
و یا در دعای  09به عنوان اعتذار از کم کاری و کاستی ها عرضه می دارند:
اللَّهُمَّ إِنِّی أَعْتَذِرُ إِلَیْکَ مِنْ مَظْلُومٍ ظُلِمَ بِحَضْرَتِی فَلَمْ أَنْصُرْهُ وَ مِنْ مَعْرُوف أُسْدِیَ إِلَیَّ فَلَمْ أَشْکُرْهُ وَ مِنْ مُسِیء اعْتَذَرَ
إِلَیَّ فَلَمْ أَعْذِرْهُ وَ مِنْ ذِی فَاقَةٍ سَرَلَنِی فَلَمْ أُوثِرْهُ وَ مِنْ حَقِّ ذِی حَقٍّ لَزِمَنِی لِمُمْمِنٍ فَلَمْ أُوَفِّرْهُ وَ مِنْ عَیْبِ مُمْمِنٍ ظَهَالرَ
لِی فَلَمْ أَسْتُرْهُ وَ مِنْ کُلِّ إِثْمٍ عَرَضَ لِی فَلَمْ أَهْجُرْهُ)2( .
صحیفة سجادیة (دعای  09کان من دعائه علیه السالم فی االعتذار من تبعات العباد و من التقصیر فالی حقالوقهم و
):...
 )3مناجات خمسة عشر
امام برای سالکین طریق عبودیت وبندگی و دلدادگان عشق به خدای رحمان و رحیم مناجات پانزده گانه برای همه
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گروها ارائه کرده اند.
این مناجات که به مناجات خمسة عشر شهرت یافته عبارتند از :مناجالات التالائبین الخالائفین الالذاکرین الالراجین
الراغبین الزاهدین الشاکرین الشاکین العارفین المتوسلین المحبین المریدین المطیعین المعتصمین المفتقرین
و هر کدام سرشار از مضامین ارزشمند معنوی و عرفانی است.
امام و نزديکان

امام در پنجم شعبان سال  03و یا  09هجری در مدینه و یا کوفه متو لد شد در سن حدود سه سالگی جد و در 10
سالگی عمو (امام مجتبی علیه السالم)و در  20سالگی پدر بزرگوار و ..خویش را از دست دادند و در محرم سالال  82و
یا  83به دیار باقی شتافتند.ومدت امامت آن حضرت حدود  02سال و عمر مبارکشان  37سال بوده است.
*همسران:

همسر آن حضرت دختر امام مجتبی

علیه السالم

ام عبداهلل بوده و در طول عمرشالان از تعالداد  3نفالر ام ولالد صالاحب

فرزند شدند.
*فرزندان:

امام در جمع  13فرزند به نامهای محمدباقر عبداهلل حسالن حسالین زیالد عمالر حسالین اصالغر عبالدالرحمان
سلیمان علی محمداصغر خدیجه فاطمه علیّه و ام کلثوم داشتند.
*چگونگی شهادت:

ولید بن عبدالملک دشمنی بسیاری علیه امام سجاد علیه السالالم داشت زهری از وی نقل کرده :الراحة لالی و علالی بالن
الحسین موجود فی دار الدنیا
حیاةاالمام زین العابدین 379
فبعث سماً قاتالً الی عامله علی یثرب و أمره ان یدسّه لالمام
بحاراالنوار  130/23به نقل از الفصول المهمة ابن صباغ مالکی182
پرسش:

 )1عوامل فرقه سازی و گسترش آن چیست؟
 )2امام سجاد علیه السالم چه نقشی در گسترش فقه داشتند؟
 )0دعا چه نقشی در اصالح معنوی جامعه دارد؟
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